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anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund er 
et ømtåleligt område. det ser man blandt andet i, at 
socialforvaltningen skiftevis oplever at blive beskyldt for 
at have berøringsangst og for at anbringe børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund for ofte.

det skyldes, at der fi ndes mange dilemmaer, når et barn 
med etnisk minoritetsbaggrund skal anbringes. barnet 
skal ikke låses fast i stereotyper ud fra sin kultur, men 
på den anden side har barnets baggrund betydning for 
den professionelle vurdering.

nærværende vejledning i anbringelse af børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje viser vejen 
til, hvordan man forholder sig til de svære spørgsmål. 
Vejledningen er nyskabende indenfor sit felt, fordi den 
bygger på en kombination af aktionsforskning i køben-
havns kommune, den nyeste forskning og lovgivning 
indenfor området samt relevante kommunale politikker 
og strategier på børne- og integrationsområdet. 

beskæftigelses- og integrationsudvalget har netop ved-
taget en ny integrationspolitik for 2011-2014, hvor alle 
forvaltninger har bidraget med mål og initiativer. et af 
socialforvaltningens mål er, at vi vil styrke medarbej-
dernes viden om interkulturel kommunikation og for-
bedre vores vurderingsgrundlag i sager, hvor borgeren 
har etnisk minoritetsbaggrund – bl.a. for at sikre lige-
behandling og effektiv sagsbehandling. det kan denne 
vejledning bidrage til. 

jeg håber, at i vil tage godt imod vejledningen og bruge 
den i jeres daglige arbejde med at anbringe børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje. følges 
vejledningen, kan i være sikre på at efterleve international 
og national lovgivning på området samt relevante poli-
tikker og strategier vedtaget i københavns kommune, 
alt sammen til gavn for de udsatte børn og familier med 
etnisk minoritetsbaggrund.

Rigtig god fornøjelse med læsning og brug!

Mikkel Warming
Socialborgmester

k æ r e  m e d a r b e j d e r  i  s o c i a l f o r v a l t n i n g e n

Forord

Mikkel Warming
Socialborgmester
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Formålet med denne vejledning er at give redskaber 
til arbejdet med at anbringe børn og unge med etnisk 
minoritetsbaggrund i familiepleje, der kan styrke kvali-
teten med barnets bedste i centrum. 

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af min erfaring 
med at rekruttere plejefamilier og matche børn med 
familier, kombineret med forskningserfaring fra en kva-
litativ undersøgelse af anbringelse af børn og unge med 
etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje i københavns 
kommune (larsen 2009). men også kurser, temadage 
og konferencer for medarbejdere og plejeforældre om 
emnet har givet materiale til vejledningen. Vejledningen 
er altså baseret på den virkelighed, medarbejdere i 
socialforvaltningen kender til, og den skulle derfor ger-
ne opleves som relevant, genkendelig og praksisnær. 

målgruppen er først og fremmest medarbejdere, der er 
involverede i at anbringe og føre tilsyn med børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje, samt med-
arbejdere, der rekrutterer, godkender og uddanner pleje-
familier. men også plejeforældre og andre indenfor om-
rådet vil kunne hente hjælp og inspiration i vejledningen. 

læsevejledning
Vejledningen er opdelt i 4 dele, der henvender sig til 
forskellige medarbejdere. den er tænkt som et op-
slagsværk, og det er altså ikke hensigten at den skal 
læses fra a til z.

Vejledningens 1.del henvender sig til alle medarbejdere 
og belyser en række emner, der er generelt relevante 
for arbejdet med at anbringe børn og unge med etnisk 
minoritetsbaggrund udenfor hjemmet. eksempelvis det 

retlige grundlag, betydningen af kultur og sprogbrug i 
mødet, brug af tolk, samt særlige problematikker i for-
hold til uledsagede flygtningebørn. del 2 er primært 
tiltænkt medarbejdere fra børnefamilieenhederne og 
indeholder forhold af relevans for udarbejdelse af den 
børnefaglige undersøgelse (§ 50) og handleplan ved 
anbringelse. del 3 henvender sig til medarbejdere, der 
vurderer, godkender og uddanner plejefamilier, og har 
fokus på hvilke kompetencer en plejefamilie skal be-
sidde, for at kunne modtage et barn med etnisk mino-
ritetsbaggrund, samt på barrierer og udfordringer i 
vurderingen af plejefamilier med etnisk minoritetsbag-
grund. afslutningsvis beskrives i del 4 nogle forhold 
man med fordel kan være opmærksom på, når man 
skal føre tilsyn med børn/unge med etnisk minoritets-
baggrund i plejefamilier, eller rådgive, vejlede eller su-
pervisere plejefamilier.

Tak
en række personer er kommet med forslag til vejled-
ningens indhold, og har læst og kommenteret hele eller 
dele af vejledningen. tak til følgegruppen: marianne 
skytte, Christina breinholt schou, maia feldman, lone 
lindbland, susanne kabel, Helle dalgaard og lene 
Christiansen for værdifulde input og gode diskussioner. 
tak også til Christina elle, gitte madsen, frederik 
Carlsson, sissa Öhrström, dorte søndergaard og 
grete daa svarer, samt kollegaer fra Center for familie-
pleje og Videnscenter for familiepleje. 

Venlig	hilsen	
mette larsen, antropolog og leder af 
Videnscenter for familiepleje

Forfatterens introduktion til vejledningen
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zz et barn, der anbringes uden for hjemmet, 
har ifølge serviceloven (per 1. januar 2011) ret 
til at ”skabe og bevare nære relationer til foræl-
dre og netværk, herunder søskende, bedstefor-
ældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. 
under anbringelsen”. kommunen må derfor sikre, 
at det anbragte barn/den unge udvikler eller vedlige-
holder sit modersmål, hvis dette er afgørende for, at 
barnet/den unge kan skabe eller bevare nære relatio-
ner til forældre og øvrigt netværk.
 
zz jævnfør børnekonventionen skal staten i for-

bindelse med anbringelse af et barn udenfor 
hjemmet ”ved overvejelse af mulige løsninger 
tage tilbørligt hensyn til ønskeligheden af sam-
menhæng i et barns opvækst og til barnets etni-
ske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund”. 
kommunen må derfor i forbindelse med valg af plejefa-
milie tage hensyn til barnets etniske, religiøse, kultu-
relle og sproglige baggrund – f.eks. ved at anbringe bar-
net i en plejefamilie med samme baggrund som barnet 
eller den unge, eller ved at søge for, at der i anbringel-
sesstedets nærmiljø er mulighed for, at barnet eller 
den unge kan modtage modersmålsundervisning, dyrke 
sin religion og/eller have kontakt til sit oprindelige etni-
ske miljø.  

zz Forsøg så vidt muligt at anbringe børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund i miljøer, 
hvor der findes andre personer med etnisk mi-
noritetsbaggrund og gerne velfungerende per-
soner med samme baggrund som forældrene, 
som kan fungere som positive rollemodeller. 
det vil desuden være at foretrække, hvis der også i 

barnets/den unges skole/klasse eller by findes andre 
børn/unge med etnisk minoritetsbaggrund. dette kan 
være vigtigt for barnet/den unge, også selv om barnet/
den unge måske ikke umiddelbart selv giver udtryk for det.

zz Stil tolk til rådighed, når det er nødvendigt 
for, at forældre kan deltage aktivt i deres barns 
sag. kommunen har ifølge forvaltningsloven pligt til at 
kunne forstå en borgers henvendelse og til at sørge for, 
at borgeren kan forstå de tilbud, der stilles til rådighed. 
dette gælder også i forhold til forældres kommunika-
tion med plejeforældre. Vær desuden opmærksom på 
forældre i blandede ægteskaber, hvor den ene er etnisk 
dansk. den forælder, der måske ikke taler flydende 
dansk, risikerer at blive koblet af.

zz Undersøg og afdæk i hver enkelt sag foræl-
drenes og barnet/den unges ønsker og forvent-
ninger til en kommende plejefamilie. spørg dem, 
hvad der er en god familie for dem, og om de har sær-
lige præferencer i forhold til plejefamiliens tro, sprog-
lige kompetencer, baggrund og etnicitet? måske kan 
ikke alle ønsker imødekommes, men det er alligevel af 
central betydning, at forældre og børn oplever, at der 
lyttes til deres ønsker, og at de har indtryk af, at med-
arbejdere bestræber sig på at opfylde disse.

zz godkend aldrig en plejefamilie, som tilken-
degiver at have negative holdninger overfor 
personer med etnisk minoritetsbaggrund, til et 
plejebarn med etnisk minoritetsbaggrund. fami-
lien skal have en anerkendende holdning til personer 
med andre etniske, kulturelle, sociale, sproglige og reli-
giøse baggrunde end deres egen, ligesom den skal kun-

12 Gode råd til arbejdet med at anbringe børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje: 
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ne anerkende og respektere forældre med en anden 
trosretning.  

zz Husk at plejefamilier med etnisk minoritets-
baggrund først og fremmest er plejefamilier, og 
dernæst, i anden række, har en etnisk minori-
tetsbaggrund.	sørg for i godkendelsesprocessen at 
bevare fokus på det centrale i vurderingen, nemlig de-
res omsorgskompetencer, tilknytningsevne, rummelig-
hed, samarbejdsevner mm., snarere end deres etnicitet 
og baggrund. 

zz Mind plejefamilier om, at børn/unge med 
etnisk minoritetsbaggrund først og fremmest 
er børn/unge – og at deres ønsker og behov på 
en lang række områder ikke adskiller sig fra an-
dre anbragte børn/unges. det vil være forskelligt 
fra det ene barn/ung til den anden, hvor meget den 
minoritetsetniske baggrund fylder. plejefamilier skal 
kunne rumme, at plejebarnet både kan have en minori-
tetsetnisk identitet og en identitet som dansker, og 
ikke fastholde barnet/den unge i entydige identiteter. 
det gælder også for plejefamilier med etnisk minori-
tetsbaggrund – det er ikke deres opgave at fastholde 
et barn/ung med etnisk minoritetsbaggrund i en enty-
dig minoritetsidentitet.

zz Tal med plejefamilier om, at de skal undgå 
at sætte etnicitet på normer, værdier og livs-
stile – det er eksempelvis ikke en ”dansk” værdi at stå 
op om morgenen eller at sidde pænt ved bordet. man-
ge børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund vil 
opleve det ubehageligt, belærende og ekskluderende at 
få at vide, ”hvordan vi gør i danmark” – de føler sig jo 
ofte også selv som ”danske”.

zz Vær ekstra opmærksom på dine egne forfor-
ståelser i forhold til borgere med etnisk minori-
tetsbaggrund. acceptér, at det er sandsynligt, at din 
vurdering af borgeren vil være påvirket af stereotype 
forestillinger, f.eks. forestillinger om muslimske kvin-
ders undertrykkelse eller om en særlig grad af skam 
over at ens barn skal anbringes. spørg borgeren selv, 
lyt og vær parat til at revidere forkerte forudantagelser. 
når du har spurgt, er det afgørende at du lytter	–	så	
åbent	som	det	er	muligt. mind dig selv om, at du skal 
have ny viden fra netop denne person. Vær opmærk-
som på at vi ofte ser og hører det vi forventer, men 
ikke altid det den anden person ønsker at formidle. 

zz Husk at kultur ikke er en medfødt ”bagage”, 
noget som især ’de andre’ har, og som er sty-
rende for deres adfærd, handlinger og udsagn. 
det er mennesker, ikke kultur, der handler, og man kan 
aldrig forklare menneskers handlinger alene med hen-
visning til deres kulturelle baggrund. spørg derfor altid 
ind til den enkelte, individuelle borgers motiver og 
handlinger, snarere end at tage udgangspunkt i en for-
modet kulturel ”bagage”. 

zz Bestræb dig på at møde hver enkelt borger 
med etnisk minoritetsbaggrund som et unikt 
individ, snarere end at se vedkommende som 
repræsentant for en homogen gruppe af ”etni-
ske minoriteter”. personer med etnisk minoritets-
baggrund er først og fremmest individer – og har der-
næst, i anden række, en etnisk minoritetsbaggrund. 
undgå ekskluderende sprogbrug. man kan godt være 
og føle sig som ”dansker”, selv om man er født i et an-
det land, har en anden hudfarve eller taler med accent.
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i danmark udstikkes de retlige rammer for anbringelse 
af børn og unge udenfor hjemmet først og fremmest af 
lov om social service (herefter serviceloven)’s § 52, 
stk.3, nr. 8 ((bekendtgørelse nr. 941 af 01/10/2009 af 
lov om social service), per 1/1 2011 § 52, stk. 3 nr. 7). i 
serviceloven nævnes ikke direkte, at myndighederne 
ved anbringelse af børn og unge skal tage hensyn til 
deres etniske, religiøse, sproglige og kulturelle bag-
grund. det gør imidlertid fn’s konvention om barnets 
rettigheder (i daglig tale ”børnekonventionen”). 
børnekonventionen, der blev udarbejdet i 1989, er på 

mange måder grundlaget for den danske lovgivning om 
hjælp til børn, unge og deres familier. i 1991 ratifice-
rede folketinget konventionen, hvilket betyder, at 
danmark har en forpligtelse til at opretholde en rets-
tilstand, der understøtter principperne i børnekonven-
tionen. i praksis indebærer dette bl.a., at medarbej-
dere i den offentlige administration skal være opmærk-
somme på at overholde børnekonventionen, når de 
behandler og afgør sager og udformer administrative 
forskrifter. 

1. Emner af generel relevans for anbringelse af børn 
og unge med etnisk minoritetsbaggrund

dette afsnit henvender sig til alle medarbejdere, der er involverede i at anbringe børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje – de, der udarbejder den børnefaglige 
undersøgelse (§ 50) og handleplan, de, der godkender og uddanner plejefamilier, og de, 
der fører tilsyn.

i afsnittet beskrives indledningsvist det retlige grundlag for anbringelse af børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund. dernæst følger afsnit om betydningen af kultur og sprog-
brug i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund, brug af tolk, samt forslag til 
hvordan man kan modvirke borgeres eventuelle oplevelser af forskelsbehandling og diskri-
mination. Afslutningsvis følger et afsnit om uledsagede flygtningebørn. 

Det retLige grunDLag for anbringeLse af børn og unge MeD etnisk Minoritets- 
baggrunD
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serviceloven omtaler ikke specifikt børn med etnisk 
minoritetsbaggrund. en ny paragraf, der med barnets 
reform træder i kraft per 1. januar 2011, vægter imid-
lertid betydningen af børns nære relationer med for-
ældre og netværk, på linje med børnekonventionens 
artikel 9 stk. 3:

”barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt 
med forældre og netværk, herunder søskende, bedste-
forældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under 
anbringelsen udenfor hjemmet. kommunalbestyrelsen 
skal under anbringelsen sørge for, at forbindelsen mel-
lem barnet eller den unge og forældrene og netværket 
holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal 
der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på 
længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære 
relationer til forældre og netværket” (§ 71, stk. 1, 1.  
og 2. pkt., folketinget 2010).

Hvad betyder børnekonventionen og bar-
nets reform for kommunens praksis?

zz Ved anbringelse af børn med etnisk minori-
tetsbaggrund må kommunen dels sikre, at barnet/
den unge udvikler eller vedligeholder sit moders-
mål, hvis dette er afgørende for, at barnet/den 
unge kan bevare direkte personlig kontakt med 
forældrene og netværket. dels i forbindelse 
med valg af plejefamilie tage hensyn til barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og sproglige bag-
grund. endelig sørge for, at barnet under an-
bringelsen bevarer kontakt med forældre, slægt, 
netværk og/eller andre personer med samme 
etniske og kulturelle baggrund som forældrene 
under anbringelsen.

FN’s KoNveNtioN om BarNets rettigheder

artikler af relevans for anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund:

af artikel 9 stk. 1 fremgår det, at et barn ikke må skilles fra sine forældre mod sin vilje, og af artiklens stk. 3 
fremgår det, at et barn, der er adskilt fra dets ene eller begge forældre, har ret til at opretholde regelmæs-
sig personlig forbindelse med forældrene: ”deltagerstaterne skal respektere retten for et barn, der er ad-
skilt fra den ene eller begge forældre, til at opretholde regelmæssig personlig forbindelse og direkte kontakt 
med begge forældre, undtagen hvis dette strider mod barnets tarv” (jurainformations lovbøger 2010:394).

af artikel 20, stk. 3 fremgår bl.a., at staten i forbindelse med adoption eller anbringelse af et barn udenfor 
hjemmet ved overvejelse af mulige løsninger skal tage ”tilbørligt hensyn til ønskeligheden af sammenhæng i 
et barns opvækst og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund” (ibid.:395).

endelig nævnes i artikel 30 at børn, der tilhører et etnisk, religiøst eller sprogligt mindretal, ikke må ”nægtes 
retten til i fællesskab med andre medlemmer af sin gruppe at udøve sin egen kultur, at bekende sig til og 
udøve sin egen religion eller bruge sit eget sprog” (ibid.:397).
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Hvad kommunen bør gøre for at leve op til principperne i 
børnekonventionen fremgår også af Vejledning om sær-
lig støtte til børn og unge og deres forældre:

Vejledning om særlig støtte til børn og unge  
og deres forældre

”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres 
forældre” er socialministeriets vejledning til kommuner 

og andre om hvordan serviceloven, ifølge ministeriet, bør 
fortolkes. Vejledningstekstens punkt 278 lægger sig tæt 
op ad børnekonventionen. den giver konkrete anvisninger 
på, hvad man som medarbejder bør tage højde for i 
praksis ved anbringelse af børn og unge med etnisk 
minoritetsbaggrund (se også servicestyrelsen 2007:64). 

i vejledning nr. 99 af 5. december 2006 fremhæves i 
punkt 278, under overskriften ”børn af anden etnisk 
oprindelse end dansk”, følgende:

tilhører barnet eller den unge en etnisk minoritet, må kommunen ved udarbejdelse af handleplanen tage det 
nødvendige hensyn til de særlige forhold, som barnets eller den unges etniske, religiøse, kulturelle eller sproglige 
baggrund kan udgøre ved en anbringelse udenfor hjemmet. det kan bl.a. være relevant i forhold til valg af per-
sonlig rådgiver eller kontaktperson.

særligt må der lægges vægt på hensynet til, at der skabes sammenhæng i barnets eller den unges opvækst. i nog-
le tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at vælge et anbringelsessted, hvor der er personer med samme baggrund 
som barnet eller den unge. andre gange kan det være hensigtsmæssigt at lægge vægt på, om der i anbringelses-
stedets nærmiljø er mulighed for, at barnet eller den unge fx kan modtage sprogundervisning, dyrke sin religion 
eller have kontakt til sit oprindelige etniske miljø. 

sådanne overvejelser bør foretages i samarbejde med forældrene, da der kan være kulturelle forskelle internt i 
et etnisk miljø og forskelle mellem de enkelte familiers indstilling til disse spørgsmål, som der skal tages højde  
for (socialministeriet 2006:98).
 

Hvad angår valg af anbringelsessted til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, fremgår af punkt 459 bl.a. følgende:

”Ved valg af anbringelsessted til børn og unge fra etniske minoriteter må kommunen tage tilbørligt hensyn til 
de særlige forhold, som barnets eller den unges etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund giver an-
ledning til. der må særligt lægges vægt på hensynet til, at der skabes sammenhæng i barnets eller den unges 
opvæks t” (ibid.:181). 

nærværende vejledning uddyber de hensyn man som medarbejder kan tage for at sikre, at man lever op til anvis-
ningerne i børnekonventionen og serviceloven af hensyn til børn/unge og deres familiers bedste.
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i denne vejledning anvendes betegnelsen ”børn/unge/
forældre med etnisk minoritetsbaggrund” frem for be-
tegnelser som f.eks. ”etniske børn/unge/forældre”, ”et-
niske minoriteter”, ”indvandrere” eller ”nydanskere”. 
dette er ikke tilfældigt. Hensigten med betegnelsen er 
at understrege, at der først og fremmest er tale om 
børn/unge/forældre, og i anden række, at de har en et-
nisk minoritetsbaggrund.

børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund 
udgør ikke nogen homogen gruppe. der er tale om 
vidt forskellige mennesker, der har opholdt sig i dan-
mark i kortere eller længere tid, har flygtninge eller 
indvandrerbaggrund, kommer fra forskellige lande og 
har forskellige etniske, sproglige, religiøse, kulturelle og 
sociale baggrunde. nogle taler flydende dansk, har et 
godt kendskab til dansk system og lovgivning og er, 
hvad man kunne kalde ”fuldt integrerede”. andre har 
et mere begrænset kendskab til dansk sprog, system 
og lovgivning. 

Hvilken betydning identiteten som minoritet har for 
den enkelte person, vil være forskellig og afhængig af 
den konkrete situation. for nogle fylder den meget, og 
de ønsker måske at blive anerkendt og respekteret for 
det. for andre fylder den mindre, og de ønsker måske 
først og fremmest at blive set som ”danske”. mange 
udvikler over tid også en identitet som tilhørende ma-
joriteten – de kan altså være og føle sig som både ”et-
nisk danske” og ”minoritetsetniske”, afhængigt af den 
konkrete situation. 
identiteten som ”dansker” kan være vigtig, og derfor 
kan det opleves sårende at blive udsat for ”eksklude-
rende sprogbrug”, f.eks. at blive omtalt som en ”etnisk 

minoritet” eller at få at vide, at man ikke er ”dansk”, 
fordi man er mørk i huden eller taler med accent. eks-
kluderende sprogbrug kan ses som et eksempel på det, 
der også omtales som ”strukturel diskrimination”. 
strukturel diskrimination er diskrimination, der er ind-
lejret i sociale, institutionelle og kulturelle strukturer 
og systemer. det betyder, at sprogbruget og opfattel-
serne ikke er bevidste; de er vaner, måder vi har lært 
at tale om og opfatte verden på. derfor er det vigtigt, 
at vi lærer at opfange dem, så vi ikke kommer til at 
diskriminere, når det ikke er det, der er hensigten. 

på næste side gives et eksempel på en plejemor, der 
sandsynligvis ikke er bevidst om sit sprogbrug, og der-
for kommer til at diskriminere sit plejebarn:

”borgere MeD etnisk MinoritetsbaggrunD” og sprogbrug
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Hvad kan man gøre for at undgå, at personer 
med etnisk minoritetsbaggrund føler sig nega-
tivt kategoriseret, ekskluderet eller fastholdt i 
entydige identiteter?

•z Bestræb dig på at møde hver enkelt borger 
med etnisk minoritetsbaggrund som et unikt 
individ, snarere end at se vedkommende som 
repræsentant for en homogen gruppe af ”etni-
ske minoriteter”. personer med etnisk minoritets-
baggrund er først og fremmest individer – og dernæst, i 
anden række, har de en etnisk minoritetsbaggrund. 

•z Undgå ekskluderende sprogbrug. man kan 
godt være og føle sig som ”dansker”, selv om man er 
født i et andet land, har en anden hudfarve eller taler 
med accent.

eksempel på sprogbrug, der fastlåser 
et plejebarn i sin minoritetsetniske identi-
tet:

therese er et 18-årigt plejebarn, hvis mor har 
oprindelse i Vietnam, faren er etnisk dansk. Hun 
boede i Vietnam til hun var fem år gammel og 
kom derefter til danmark, hvor hun boede alene 
sammen med sin mor, til hun som 16-årig blev 
anbragt i en etnisk dansk plejefamilie. therese 
har altså boet det meste af sit liv i danmark, har 
en etnisk dansk far, taler flydende dansk, bor i en 
etnisk dansk plejefamilie, og er på mange måder 
det, man kunne kalde ”fuldt integreret”. alligevel 
fortæller hun: 

”Jeg	oplever	nogen	gange,	at	min	plejemor	siger:	”Jeg	
ved	ikke,	hvordan	I	gør	i	Vietnam,	men	sådan	gør	
man	ikke	i	Danmark”,	og	det	bliver	jeg	så	vred	over,	
og	jeg	har	sagt,	at	det	skal	hun	bare	ikke	sige	mere,	for	
jeg	bliver	så	vred	over	det.”

med plejemorens bemærkning fastholdes the-
rese i, at hun er ”vietnamesisk”, og at hun ikke 
medregnes i det danske fællesskab (”man”), som 
hun ønsker at være en del af.
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kuLturs betyDning i MøDet

i møder med børn, unge og forældre med en anden 
etnisk baggrund end medarbejderen, har vi ofte ten-
dens til at tro, at det kun er minoritetsborgerens kultur 
og baggrund, der har betydning. det gælder naturligvis 
for alle, også etniske danskere, at den kulturelle og 
etniske baggrund har betydning. Har man selv etnisk 
majoritetsbaggrund, kan det imidlertid være svært at få 
øje på, at man også selv har en kulturel baggrund og er 
påvirket af kulturelle værdier og normer på lige fod 
med borgeren. 

i medierne og den offentlige debat anvendes ofte et 
forældet og ”essentialistisk	kulturbegreb”, der fremstiller 
kultur som en slags ”essens” eller ”medfødt bagage”, 
noget som især ”de andre” er i besiddelse af, fordi de 
er født et bestemt sted, og som de deler med andre 
personer med samme geografiske eller nationale 
oprindelse. 

i de senere år har man indenfor antropologien og andre 
fag gjort op med det essentialistiske kulturbegreb, og 
et nyere og mere komplekst	kulturbegreb har i stedet 
vundet indpas. med det komplekse kulturbegreb lægges 
vægt på, at kultur har forskellig betydning for forskel-
lige mennesker, også selv om de er født det samme sted. 
kultur er ikke kun en medfødt ”bagage”, men også no-
get der skabes i møder mellem mennesker. med det 
komplekse kulturbegreb fokuseres mere på individu-
elle fortolkninger og på, hvordan kultur forhandles, 
fortolkes og bruges i møder mellem mennesker, end 
på baggrunde og skikke knyttet til oprindelseslande.

der er således aktuelt i danmark flere forskellige kul-
turforståelser i spil, og det er ikke uden betydning, 
hvilken kulturforståelse man som medarbejder møder 
borgere med etnisk minoritetsbaggrund med. dette 
fremgår af nedenstående eksempel:
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eksempel på betydning af hvilken kul-
turforståelse man møder borgeren med
 
To familieplejekonsulenter, Hanne og An-
nesofie, er på forundersøgelsesbesøg i en 
netværksanbringelsessag hos 21-årige Car-
men og hendes 11-årige lillesøster isabella. 
Carmen og isabella boede som små i Ar-
gentina sammen med deres mor, der har 
oprindelse i Argentina. Senere flyttede de 
til danmark, og efter flere år i danmark 
døde moren pludseligt. Siden har isabella 
boet hos Carmen. 
     Hanne og Annesofie skal på baggrund af 
besøget vurdere, om de kan godkende den 
21-årige Carmen som ”netværksplejemor” 
for isabella. det viser sig, at isabella hver 
aften kommer meget sent i seng, og at hun 
derfor er træt og uoplagt om dagen. Af 
samme årsag går hun aldrig med veninder 
hjem efter skole. Annesofie foreslår derfor, 
at Carmen måske kunne bryde mønstret 
ved at sørge for, at isabella kommer lidt 
tidligere i seng. Men Hanne bryder ind – så-
dan er argentinsk kultur vist, der er ingen 
faste regler; man går i seng, når man bliver 
træt. ikke også? Og Carmen bekræfter – 
sådan er ”argentinsk kultur”. 

i casen ovenfor tager Hanne udgangspunkt i et essen-
tialistisk kulturbegreb. Hun giver udtryk for, at det er 
Carmen og isabellas argentinske baggrund, der er årsa-
gen til, at de går sent i seng hver aften; de er altså sty-
rede af ”deres kultur” og kan derfor ikke ændre på 
tingene. den anden konsulent, annesofie, har derimod 
en mere kompleks kulturforståelse, og søger forklarin-
gen på pigernes livsstil i deres konkrete situation i det 
danske samfund, de nu lever i.

om Carmen og isabellas livsstil med sene og skiftende 
sengetider har noget med deres delvise opvækst i ar-
gentina at gøre, eller om den snarere udspringer af den 
konkrete livssituation, de befinder sig i, er vanskeligt at 
vide. men tager man udgangspunkt i, at Carmen og 
isabella nok ikke kan handle anderledes, deres argen-
tinske baggrund taget i betragtning, risikerer man at 
bestyrke dem i, at det ligger uden for deres formåen at 
ændre på tingene. den essentialistiske kulturforståelse 
giver desuden Carmen mulighed for at ”bruge” kultur 
som undskyldning for, at isabella kommer så sent i seng.

Hvad kan man gøre for at undgå, at kultur 
skygger for at se individuelle motiver, handlin-
ger og udsagn?

•z Vær opmærksom på, at kultur ikke er en 
medfødt ”bagage”, noget som især ’de andre’ 
har, og som er styrende for deres adfærd, hand-
linger og udsagn. Husk at det er mennesker, ikke 
kultur, der handler, og at man aldrig kan forklare men-
nesker handlinger alene med henvisning til deres kultu-
relle baggrund. 

•z Spørg altid ind til den enkelte, individuelle 
borgers motiver og handlinger, snarere end at 
tage udgangspunkt i en formodet kulturel ”ba-
gage”. 

•z Husk at den bedste kilde til viden om børn, 
unge eller forældre med etnisk minoritetsbag-
grund som regel vil være barnet, den unge og/
eller forældrene selv. Vær også opmærksom på, at 
udsagn som ”sådan gør vi i vores kultur” ikke kan tages 
for pålydende, men snarere skal ses som udtryk for 
netop denne persons udlægning af egen kultur. du ville 
heller ikke selv kunne repræsentere samtlige danskere.
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interkuLtureL koMMunikation

interkulturel kommunikation kan forstås som kommu-
nikation mellem to eller flere mennesker med forskel-
lige kulturelle identiteter. 

i kommunikation generelt er det normalt, at der opstår 
uklarheder og misforståelser. i interkulturelle møder 
kan misforståelser få særlig opmærksomhed og øges, 
bl.a. fordi man ofte søger årsagen til misforståelsen i 
modpartens kulturelle baggrund. interkulturel kommu-
nikation handler derfor ikke kun om kulturelle forskel-
le, men også om forestillinger	og	forventninger	om	forskelle, 
og den betydning de kan have i kommunikationen.

en anden kilde til misforståelser i interkulturelle møder 
kan være forskellige	forestillinger	om	situationen. om 
hvad der er hensigten med situationen, hvad der for-
ventes, og hvordan man bør handle. 

et tredje element, der har betydning i den interkultu-
relle kommunikation, er forskellige	erfaringspositioner	
som	henholdsvis	minoritet	og	majoritet	i	samfundet. i sko-
lesystemet og i øvrige samfundsinstitutioner, såvel som 
i sproglige udtryksformer, styrkes majoritetens kollek-
tive selvforståelse, ikke minoritetens. majoritetskultu-
ren opfattes oftest som den mest normale, rationelle 
og hensigtsmæssige. parterne i mødet i forvaltningen 
er forskelligt placerede i dette ”kulturelle hierarki”, og 
den ulige magtrelation vil utvivlsomt have betydning. 

endelig har vores integrationsforståelse	betydning i inter-
kulturelle møder. en udbredt måde at forstå integra-
tion på i danmark er, at etniske	minoriteter	skal integre-
res, snarere end at se integration som en gensidig pro-
ces. denne typiske opfattelse i danmark bevirker, at 
det konkrete møde mellem personer fra majoritet og 
minoritet nemt præges af en form for mester-lærling 
eller vært-gæst stemning, som kan påvirke samtalen 
negativt. 

Hvad kan man gøre for at forsøge at undgå 
misforståelser og negativ stemning i møder 
med forældre med etnisk minoritetsbaggrund? 

•z Undgå udtryksformer eller udtryk, der un-
derstreger et ulige forhold, f.eks. sprogbrug der 
leder tankerne hen på et forhold mellem me-
ster og lærling eller mellem vært og gæst. ud-
tryk som ”her i danmark slår vi ikke vores børn” eller 

”i danmark er mænd og kvinder lige” signalerer en ”et-
nificering” af værdispørgsmål - dvs. et ”os” og ”jer” 
hæftet på værdier, idealer og rettigheder. 
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Forforståelser i dialogen med forældre 

i den interkulturelle kommunikation kan forforståelser	
og stereotyper	om modparten nemt komme til at spille 
en rolle. 

med forforståelser	menes de forståelser, man har om 
andre, allerede	inden man har fået et individuelt kend-
skab til dem. Stereotyper	er forsimplede fremstillinger, 
hvor visse egenskaber ses som repræsentative for en 
hel gruppe. enkeltpersoner bliver dermed ikke set som 
individer, men som repræsentanter for grupper. alle 
mennesker benytter sig kontinuerligt af stereotyper 
for at kunne strukturere og håndtere omgivelserne. 
problemet opstår, når vi tillægger andre mennesker 
særlige motiver eller egenskaber fordi vi ser dem som 
repræsentanter for en bestemt gruppe – f.eks. ”soma-
liere” eller ”muslimer”.

allerede inden en samtale med en borger vil man ofte 
have nogle forventninger til, hvordan vedkommende vil 
tænke og handle, på baggrund af den viden man har om 
vedkommendes køn, alder, sociale og kulturelle bag-
grund og religiøse tilhørsforhold, hvilket illustreres af 
nedenstående case: 

eksempel på at forforståelser kan føre 
til fejlfortolkninger 

en sagsbehandler har indkaldt et forældre-
par med oprindelse i et nordafrikansk land 
til møde. Forældrene har to børn som begge 
skal anbringes. 

Sagsbehandleren har hørt, at forældre med 
etnisk minoritetsbaggrund – og især musli-
mer – i særlig grad skammer sig, når deres 
børn skal anbringes udenfor hjemmet, og at 
de derfor ofte vil forsøge at skjule det for 
slægtninge og venner. da det pågældende 
forældrepar er muslimer, er sagsbehandleren 
på forhånd negativt indstillet overfor at skul-
le undersøge mulighederne for en anbrin-
gelse i netværket. Alligevel forsøger hun, 
sammen med forældrene, at få udarbejdet et 
genogram, for på denne baggrund af få kort-
lagt ressourcerne i netværket.

Forældrene virker imidlertid modvillige og 
bidrager kun med knappe oplysninger. Med-
arbejderen fortolker forældrenes modvilje 
som et udtryk for, at de skammer sig, og 
ikke ønsker at familie og venner skal inddra-
ges i deres problemer. Hun konkluderer der-
for at fundamentet for en anbringelse i net-
værket er for skrøbeligt, og afslutter mødet 
uden at spørge yderligere ind til ressourcer-
ne i netværket. Forældrene derimod er ikke 
specielt skamfulde. de er bare uenige i an-
bringelsesgrundlaget og chokerede over at 
børnene skal anbringes. de ville have fore-
trukket at børnene blev anbragt hos nogle af 
deres herboende slægtninge, frem for i en 
fremmed plejefamilie.
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Hvad kan man gøre for at mindske risikoen 
for, at forforståelser fører til fejlfortolkninger 
og misforståelser?

•z Vær ekstra opmærksom på dine egne forfor-
ståelser i forhold til borgere med etnisk minori-
tetsbaggrund. acceptér, at det er sandsynligt, at din 
vurdering af borgeren vil være påvirket af stereotype 
forestillinger, f.eks. forestillinger om muslimske kvin-
ders undertrykkelse eller om en særlig grad af skam 
over at ens barn skal anbringes. 

•z Spørg borgeren selv, lyt og vær parat til at 
revidere forkerte forudantagelser. det er vigtigt 
at du spørger på en ikke-konfronterende måde, og det 
er ikke sikkert at du vil få et direkte svar. det centrale 
er, at man godt kan spørge, at dialogen ikke behøver at 
stoppe, og at det er vigtigt at få afkræftet eventuelle 
fejlagtige forudantagelser. eksempelvis ”når i ikke sva-
rer på mine spørgsmål om hvilke personer i har i jeres 
netværk, får jeg den tanke, at det kan skyldes, at i ikke 
ønsker at familien får kendskab til, at jeres børn skal 
anbringes. er det rigtigt, eller har jeg misforstået noget?”

•z når du har spurgt, er det afgørende at du 
lytter – så åbent som det er muligt. mind dig selv 
om, at du skal have ny viden fra netop denne person. 
Vær opmærksom på at vi ofte ser og hører det vi for-
venter, men ikke altid det den anden person ønsker at 
formidle. 
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koMMunikation genneM toLk

jævnfør forvaltningsloven (forvaltningslov nr. 571 af 
19/12 1985 § 7, stk. 1; Vejledning nr. 11740 af 04/12/1986) 
har kommunen pligt	til	at	kunne	forstå	en	borgers	henven-
delse	og	til	at	sørge	for,	at	borgeren	kan	forstå	de	tilbud,	der	
stilles	til	rådighed. dette indebærer, at kommunen om nød-
vendigt må stille tolke- og oversættelsesbistand til rådig-
hed, så det sikres, at borgere forstår mundtlige budskaber 
og kan læse vigtige dokumenter i deres sag – fx under-
søgelser, handleplaner, afgørelser, samtykkeerklæringer 
og klagevejledning, så der ikke opstår misforståelser. 

socialudvalget i københavns kommune vedtog den 5. maj 
2010 en række konkrete mål for en ny handleplan for 
integration på det sociale område for perioden 2011-
2014. i den forbindelse blev det bl.a. understreget at 
socialforvaltningen som resten af kommunen skal leve 
op de oven for nævnte krav om brug af tolk (beskæfti-
gelses- og integrationsforvaltningen under udgivelse).

det kræver imidlertid viden og erfaring at anvende tolk 
rigtigt. nedenfor er opstillet en række råd og anbefa-
linger, der kan øge kvaliteten i arbejdet (se også galal 
og galal 1999):

Tolkens rolle
tolkens rolle er at oversætte, hvad der bliver sagt, så 
nøjagtigt som muligt. samtidig bør tolken være op-
mærksom på, hvordan budskaber forstås i forskellige 
kulturelle sammenhænge. nogle ord eller vendinger får 
direkte oversat til et andet sprog en helt anden betyd-
ning end den tiltænkte. er tolken opmærksom på dette, 
kan tolkens tilstedeværelse betyde, at man undgår unød-
vendige sproglige misforståelser. det er dog ikke alle 
tolke, der er lige erfarne og besidder den flerkulturelle 
kompetence, der skal til for at vurdere, hvordan et 
udtryk eller begreb skal oversættes i en given situation.

selv om det ofte er et ideal, at tolken skal være neu-
tral, kan det ikke undgås, at tolken ved sin tilstedevæ-
relse påvirker samtalen – også selv om tolken ikke si-
ger noget! der kan være ting, der ikke bliver sagt – el-
ler netop bliver sagt – fordi der er en tredjepart til 
stede. det kan have stor betydning at finde tolke, man 
samarbejder godt med, og som forskellige borgere fø-
ler sig tilpas med. 

Hvornår skal der bestilles tolk?
det er kommunens ansvar at bestille og betale for tolk 
til borgere, der ikke taler dansk godt nok til at kunne 
forstå kompliceret information. Ægtefæller, pårørende 
eller børn må ikke tolke ved et møde. Har blot én af 
de tilstedeværende ikke mulighed for at forstå eller 
videreformidle et budskab, skal der benyttes tolk. det 
handler dels om borgerens retssikkerhed og –stilling. 
dels om at det rent juridisk kan falde tilbage på sagsbe-
handleren, hvis der ikke er brugt tolk hvor de alminde-
lige forvaltningsmæssige principper forlanger det – f.
eks. i forbindelse med anke- og klagesager.

der er ikke krav om, at kommunen oversætter skriftlig 
kommunikation, selv om det ofte vil være en fordel. 
forvaltningen har dog jævnfør forvaltningsloven pligt 
til at sikre sig, at borgeren sprogligt forstår indholdet af 
en afgørelse, af retsgrundlag, begrundelse og klagevej-
ledning. oversættes breve ikke, kan denne forpligti-
gelse overholdes ved f.eks. at læse brevet eller særligt 
relevante dele af et brev op for borgeren med en tolk. 

Hvis en borger ikke kan skrive dansk, vanskeliggøres 
muligheden for at ansøge skriftligt, anke eller klage. i 
så fald bør man rådgive ekstra grundigt om anke- og 
klagevejledning samt tilbyde at hjælpe borgeren med at 
formulere sig på skrift eller henvise til andre, der kan 
være behjælpelige.
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inden du bestiller tolk:

•z undersøg på forhånd hvilket sprog og evt. hvilken  
 dialekt borgeren taler. det er ikke altid nok at kende  
 borgerens nationalitet. i nogle lande tales mere  
 end et sprog.

•z undersøg, om borgeren har specielle ønsker til  
 tolkens køn eller alder.

•z bestil tolk i så god tid som muligt og helst minimum 
 5 dage i forvejen. 

•z Husk, at en tolket samtale tager mindst dobbelt så  
 lang tid som en samtale uden tolk. sørg for at  
 bestille tid nok. Hvis samtalen varer mere end en  
 time, har tolken ret til en pause.

•z tolken kan have brug for at sætte sig ind i fagter- 
 minologi inden samtalen. oplys så vidt muligt tolken 
 om samtalens indhold. 

Bestilling af tolk 
alle forvaltninger i københavns kommune er forpligtet 
til at anvende et af følgende tre tolkebureauer:

•z dansk flygtningehjælps tolkeservice på telefon 
 3373 5335 eller www.flygtning.dk/saadan-hjaelper- 
 vi/i-danmark/kontakt-tolkeservice
•z sk-tolkeservice aps på telefon 7020 0391 eller 
 info@sktolkeservice eller www.tolkebistand.dk
•z tolkegruppen på telefon 4371 6100 eller 
 info@tolkegruppen eller www.tolkegruppen.dk
 

såfremt ingen af de ovennævnte bureauer kan levere 
den ønskede ydelse, må øvrige tolkebureauer benyttes. 
de tre bureauer har forskellige priser på de enkelte 
ydelser, og der er frit valg mellem de tre bureauer.

den tolkede samtale

•z placer dig selv, så du kan se borgeren. selv om du  
 taler gennem en tolk, er det vigtigt, at du ser på  
 borgeren, når du taler og ikke på tolken. ellers kan  
 borgeren opleve at du taler til	tolken om	borgeren.

•z tolken bør placeres et sted, hvor hun/han kan se  
 og høre alle parter.

•z gør opmærksom på, at tolken har tavshedspligt.

•z tal ikke for længe ad gangen. Hold pauser, så  
 tolken får mulighed for at oversætte.

•z mind borgeren om det samme. det er dit – ikke  
 tolkens – ansvar at sørge for, at betingelserne for  
 at tolken kan oversætte, er til stede.

•z Hvis du er i tvivl om, hvorvidt alt bliver oversat,  
 må du bryde ind. spørg f.eks. hvorfor oversættelsen 
 er ganske kort, selv om borgeren har talt længe. 
 understreg at det er vigtigt, at alt oversættes så  
 præcist som muligt.  
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tvivL oM forskeLsbehanDLing

et af socialudvalgets mål for en ny integrationspolitik på 
det sociale område er at styrke ligebehandling og effektiv 
sagsbehandling i forhold til borgere med etnisk minori-
tetsbaggrund (beskæftigelses- og integrationsforvaltningen 
under udgivelse). der henvises bl.a. til vigtigheden af at 
styrke medarbejdernes viden om interkulturel kommu-
nikation og deres vurderingsgrundlag i sager, hvor bor-
geren har etnisk minoritetsbaggrund. dette er væsent-
ligt, bl.a. fordi man som medarbejder kan komme til at 
diskriminere eller forskelsbehandle borgere med etnisk 
minoritetsbaggrund uden at være bevidst om det. 

nogle borgere med etnisk minoritetsbaggrund kan være 
specielt opmærksomme på og måske have konkrete erfa-
ringer med forskelsbehandling. det kan f.eks. være op-
levelser med diskrimination eller med særlig lovgivning 
møntet specifikt på flygtninge, indvandrere og deres efter-
kommere. de erfaringer kommer ikke nødvendigvis fra 
mødet med kommunen, men kan bæres med ind i mø-
det med medarbejderen og komme til udtryk, f.eks. 
ved at borgeren tilkendegiver at føle sig særligt dårligt 
behandlet og antyder, at det skyldes vedkommendes 
baggrund.

Hvordan kan man forsøge at undgå, at en 
borger føler sig forskelsbehandlet?

•z Undgå vendinger som ”jeg er nødt til at fjerne 
dit barn” eller ”jeg kan ikke godkende dig”. de 
kan give borgeren indtryk af, at det er medarbejderen 
selv, personligt, der vurderer og afgør på baggrund af, 
om hun kan lide eller ikke lide én.  tag i stedet udgangs-
punkt i lovgivning og paragraffer eller i skriftlige vejled-
ninger og forklar grundlaget for vurdering og afgørelser. 
understreg, at der er tale om en faglig vurdering, som 
du har truffet sammen med dine kollegaer.

Beskyldninger om racisme

enkelte medarbejdere har fortalt om oplevelser med 
at blive beskyldt for at være racister. en racismebe-
skyldning vil ofte afføde vrede og frustration, fordi den 
er rettet mod ens selvforståelse. 

beskyldningen kan udspringe af konkrete situationer, 
hvor en borger oplever at blive ringere behandlet end 
majoritetsdanskere. dertil kommer, at hvis man som 
minoritet har haft oplevelser med forskelsbehandling 
andet steds fra, skal der måske mindre til for at føle sig 
forskelsbehandlet. der kan også være tale om en kon-
flikt, der er blevet så tilspidset, at en racismebeskyld-
ning benyttes som et sidste forsøg på at overtale mod-
parten, en slags forhandlingskort, eller som en provo-
kation, på linie med ”dumme svin”. 

 
Hvad kan man gøre, hvis man som med-
arbejder bliver beskyldt for at være racist?

•z Hvis du bliver meget vred eller såret, kan 
det være en god idé at skabe en ”time out” – 
dvs. en pause, hvor du kan trække vejret dybt 
og tænke over, hvad episoden handler om. Vend 
først tilbage til borgeren, når du har så meget is i ma-
ven, at du kan fortsætte samtalen. mind dig selv om, at 
racismebeskyldninger ofte bunder i din egenskab som 
systemrepræsentant og den dertil knyttede magtposi-
tion snarere end om dig personligt. 

•z Udspringer borgerens udsagn af en oplevel-
se af at være blevet forskelsbehandlet i syste-
met? undersøg nærmere hvad borgeren bygger denne 
opfattelse på i situationen. Hvad siger lovgivningen helt 
præcist? Hvis du er overbevist om, at anklagen er ube-
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rettiget, må du understrege, at du gør dit arbejde med 
at formidle en lovgivning, der siger at xxx….. forklar 
lovgivningen grundigt. udlever gerne lovteksterne på 
skrift og forklar principperne bag din afgørelse. 

•z Mener borgeren fortsat, at din vurdering er 
racistisk motiveret, eller at lovgivningen eller 
forvaltningen af den er det, må du henvise ved-
kommende til din chef. 

•z Hvis det ikke handler om nogle af disse ting, 
kan du overveje, om beskyldningen snarere er 
ment som forhandlingskort, som protest eller 
måske som provokation. i så fald kan du vælge at 
give udtryk for, at du finder det uacceptabelt at blive 
beskyldt for at være racist, når du bare gør dit arbejde. 
afslut mødet og involver evt. din chef i beslutningen 
om, hvordan du skal forholde dig til borgeren fremover. 
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 uLeDsageDe fLygtningebørn
 

et mindre men stigende antal børn, primært drenge-
børn, er i de senere år kommet til danmark som uled-
sagede flygtningebørn. en uledsaget mindreårig asylan-
søger kan defineres som et barn under 18 år, der ind-
rejser uden ledsagelse af forældre eller andre myndige 
personer, som kan anses for at være trådt i forældre-
nes sted, herunder familiemedlemmer. det kan også 
være et barn, som indrejser med forældre eller en an-
den voksen person, men hvor den voksne person en-
ten efterlader barnet i danmark eller dør under op-
holdet (ministeriet for flygtninge, indvandrere og inte-
gration 2008). der er primært tale om teenagere i 
alderen 15-17 år, men børn helt ned til ni års alderen 
kommer til danmark som uledsagede flygtningebørn. 

uledsagede flygtningebørn betragtes som en specielt 
sårbar gruppe, og der er derfor udarbejdet særlige 
retningslinjer for behandlingen af deres ansøgning om 
asyl, som bl.a. skal behandles hurtigt (se www.nyidan-
mark.dk). barnet bliver ved ankomsten til danmark 
indkvarteret på et særligt asylcenter med specialud-
dannet personale og får som regel udpeget en personlig	
repræsentant, der skal varetage barnets interesser (dog 
ikke ligestillet med en forældremyndighedsindehaver). 
repræsentanten skal yde støtte til barnet under asyl-
sagsbehandlingen og i øvrigt, f.eks. ved at være til ste-
de under samtaler og møder, og ved at støtte barnet i 
mere personlige forhold.  

udlændingeservice eller dansk røde kors’ eftersøg-
ningstjeneste kan efter barnets ankomst til danmark 
iværksætte en eftersøgning af forældrene. mange uled-
sagede flygtningebørn har imidlertid mistet deres fami-
lier i forbindelse med krig eller flugt, eller mistet kon-
takten med dem, så de ikke kan opspores. derfor er 
mange uledsagede flygtningebørn ensomme, og har et 
stort behov for støttende netværk. af samme årsag 

kan det være relevant at anbringe børnene i familie-
pleje, frem for på en døgninstitution eller alene i hybel 
eller værelse. Har barnet i forbindelse med opholdet i 
asylcentret etableret vigtige relationer med andre 
børn/unge og eventuelle voksne, vil det desuden ofte 
være vigtigt at barnet får mulighed for at vedligeholde 
disse kontakter, ligesom det vil være relevant at under-
søge muligheden for en anbringelse i barnets eventu-
elle herboende netværk.

Hvad skal man som medarbejder være op-
mærksom på, hvis man vælger at anbringe et 
uledsaget flygtningebarn i en plejefamilie?

•z involver altid barnets repræsentant i sagsar-
bejdet. sørg for at barnet lærer at tale, læse og skrive 
dansk, og udarbejd langsigtede planer for barnets ud-
dannelse og fremtid. undersøg om barnet lider af psy-
kiske traumer som følge af flugt, krig, tab af forældre 
og slægtninge mm, og sørg for at barnet modtager re-
levant behandling. Har barnet i forbindelse med ophol-
det i asylcentret eller andre steder fra etableret vigtige 
relationer med andre børn/unge og/eller voksne, vil 
det ofte være vigtigt at barnet får mulighed for at vedli-
geholde disse. undersøg altid nøje muligheden for at 
anbringe barnet i dets eventuelt herboende netværk, 
inden der findes en generelt godkendt plejefamilie.

et langt stykke hen ad vejen gælder i øvrigt de samme 
forhold og opmærksomhedspunkter i forhold til an-
bringelse af uledsagede flygtningebørn, som for anbrin-
gelse af andre børn/unge med etnisk minoritetsbag-
grund.
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børnefagLig unDersøgeLse (§ 50) 

det siger loven
af servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8 ((bekendtgørelse nr. 
941 af 01/10/2009 af lov om social service), nr. 7 per 1/1 
2011) fremgår det, at en anbringelse med forældrenes sam-
tykke altid skal ske på baggrund af en undersøgelse af 
barnets forhold (den børnefaglige undersøgelse (§ 50)) 
og en vurdering af, om en anbringelse er af ”væsentlig 
betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige 
behov for støtte”. 

den børnefaglige undersøgelse (§ 50) skal jævnfør bar-
nets reform ”så vidt muligt gennemføres i samarbejde 
med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der 
er flydt 15 år. undersøgelsen skal gennemføres så 
skånsomt som forholdene tillader, og må ikke være 

mere omfattende, end formålet tilsiger” (folketinget 
2010). undersøgelsen fokuserer på seks punkter: bar-
nets udvikling og adfærd, familie-, skole- og sundheds-
forhold, samt fritidsforhold og venskaber. som et led i 
undersøgelsen gennemføres samtaler med forældre og 
børn/unge. er der tvivl om forældres omsorgskompe-
tence, gennemføres ofte sideløbende hermed en så-
kaldt ”forældreevneundersøgelse”, der bl.a. skal med-
virke til at afgøre, om barnet/den unge kan blive hos 
forældrene. 

2. Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse (§ 50) og 
handleplan ved anbringelse

dette afsnit er målrettet medarbejdere der udarbejder den børnefaglige undersøgelse  
(§ 50) og handleplan ved anbringelse.

det belyser indledningsvist hvordan man kan styrke kommunikation og inddragelse af for-
ældre med begrænset kendskab til dansk sprog og lovgivning, samt forhold af relevans for 
vurdering af omsorgssvigt i et interkulturelt perspektiv. desuden beskrives relevansen af 
en grundig afdækning af minoritetsforældres ønsker til en kommende plejefamilie. endelig, 
hvordan man udfylder skema til den børnefaglige undersøgelse (§ 50) og ”skema til hand-
leplan ved anbringelse” i overensstemmelse med retningslinjerne i børnekonventionen og 
vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres forældre.
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2. Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse (§ 50) og 
handleplan ved anbringelse

inddragelse af borgere med begrænset 
kendskab til dansk sprog og lovgivning 

serviceloven vægter som bekendt inddragelse og netværk. 
i servicelovens § 1, stk. 3 fastslås, at hjælpen skal tilrette-
lægges ud fra den enkelte persons behov og forudsæt-
ninger og i	samarbejde	med den enkelte (bekendtgørelse 
nr. 941 af 01/10/2009). tilsvarende fremgår det af kapitel 
2 § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, at ”borgeren skal have mulighed for at 
medvirke ved behandlingen af sin sag,” og at kommunen 
derfor ”skal	tilrettelægge	behandlingen	af	sagerne	på	en	sådan	
måde,	at	borgeren	kan	udnytte	denne	mulighed	
(bekendtgørelse nr. 1203 af 10/12/2009).”	

i mødet med nogle borgere med etnisk minoritetsbag-
grund har inddragelse imidlertid vanskelige vilkår. bor-
gere med et begrænset kendskab til det danske sprog 
har, ligesom borgere med mindre grad af uddannelse, 
ikke lige muligheder for at sætte sig ind i system og 
lovgivning, og for at medvirke aktivt i egen sag. derved 
er de i risiko for at misforstå vigtige oplysninger eller 
for ikke at kende til deres rettigheder – f.eks. bisidder-
ordninger, klageberettigelse mm. 

Hvordan kan man styrke inddragelsen af 
borgere med begrænset kendskab til dansk 
sprog og lovgivning?

•z Afsæt god tid til førstegangssamtalen med 
en nyhenvist familie og gør meget ud af at fortælle 
om børnefamilieenhedens opgaver, lovgrundlaget, for-
ældre og barns retssikkerhed, samt hvor familien i øv-
rigt kan hente information. afsæt tilsvarende god tid til 
de efterfølgende møder. forvent ikke, at al information 
er forstået og husket, fordi det er blevet formidlet en 
gang. medtag gerne skriftlig information – f.eks. uddrag 
af relevant lovtekst og, hvis borgeren ikke læser dansk, 
gerne på borgerens modersmål. Husk at benytte tolk, 

hvis blot en af de tilstedeværende ikke taler godt nok 
dansk til at forstå kompliceret information.

Fagtermers betydning og forældres kend-
skab til termen ”anbringelse” 

i den interkulturelle kommunikation vanskeliggøres 
samtalen af, at der ikke på alle sprog findes de samme 
ord med tilsvarende betydninger. ord er flertydige og 
kan vække forskellige associationer for forskellige men-
nesker. f.eks. kan man ikke gå ud fra, at alle forældre 
forstår betydningen af termen ”anbringelse”, hvad der 
skal til, før man i danmark kan anbringe børn udenfor 
hjemmet og hvad det i praksis vil indebære, samt for-
skellen mellem en frivillig og en tvangsmæssig anbrin-
gelse. nogle forældre kommer fra lande hvor anbrin-
gelse som offentlig foranstaltning ikke findes eller ikke 
er udbredt, og hvor man i langt højere grad ville finde 
familiebaserede løsninger på problemerne.

en anden problemstilling vedrører anvendelsen af ind-
forståede ord og fagtermer. de fleste medarbejdere 
anvender en række ord og begreber, som er alment 
brugte på arbejdspladsen, men som borgerne ikke 
nødvendigvis forstår betydningen af. problemstillingen 
gælder generelt, men sættes på spidsen i mødet med 
forældre, der ikke taler flydende dansk.

Hvordan sikrer man, at minoritetsetniske 
forældre forstår hvad man mener, når man ta-
ler om ”anbringelse” eller andre fagtermer?

•z Forklar grundigt forældrene hvad der er 
hensigten med at anbringe børn og unge uden-
for hjemmet. for familier, der er relativt nytilkomne, 
kan det være relevant at spørge til, hvor udbredt an-
bringelse som forebyggende foranstaltning er i oprin-
delseslandet, og hvordan man ville have håndteret pro-
blemerne der. 
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•z Forklar at lovgivningen (per 1/1 2011) primært 
har fokus på barnets, snarere end forældrenes, 
rettigheder og at det betyder, at afgørelser om f.eks. 
samvær, hjemgivelse mm. først og fremmest iværksæt-
tes ud fra hvad der vurderes at være til barnets bedste 
– også selv om dette ikke altid vil være i overensstem-
melse med forældres ønsker og behov.

•z Uddyb forskellen mellem en frivillig anbringel-
se (Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8, per 1/1 2011 
nr. 8) og en tvangsmæssig anbringelse (Service-
lovens § 58).  tydeliggør hvilke konsekvenser det vil 
have, hvis forældrene ikke giver samtykke til anbringelsen. 
 
Vær ekstra tydelig i forklaringen af fagtermer eller 
indforståede ord (f.eks. ”anbringelse”, ”aflastning”, ”op-
gave”, ”foranstaltning” ”udslusning”, ”hjemgivelse”, ”rå-
dighedsfamilie”, ”forælderevneundersøgelse”, ”efterværn”, 

”§ 50 undersøgelse”, mv.). forklar hvad begrebet indebæ-
rer, og hvilken betydning det har i det sociale arbejde. 

Børn, unge og forældres opfattelse af den 
børnefaglige undersøgelse (§ 50) 

socialforskningsinstituttets evaluering fra 2002 af kom-
munernes forebyggende indsats på børne- og ungeom-
rådet viste bl.a., at barnet eller den unge og forældrene 
ikke altid har en klar opfattelse af, hvad den børnefaglige 
undersøgelse (§ 50) går ud på, og hvad formålet med den 
er. tilsvarende er det efterfølgende ikke klart for alle, hvor-
for barnet/den unge skal anbringes, og hvad der skal til, 
for at barnet/den unge kan komme hjem igen 
(Christensen og egelund 2002).

familier med et begrænset kendskab til det danske sprog, 
system og lovgivning vil ofte have nogle særlige vanske-
ligheder i den forbindelse. et grelt eksempel på mangel-
fuld forståelse af hvad en undersøgelse går ud på, er en 
mor med oprindelse i et afrikansk land, som efter eget 
udsagn ikke var klar over, at en psykologs besøg i hen-
des hjem var en del af en forældreevneundersøgelse: 

eksempel på mor, der ikke forstod, 
at en psykologs besøg i hjemmet var en 
del af en forældreevneundersøgelse

Faith, en kvinde med oprindelse i Sudan, 
fortæller i et tolket interview, hvordan 
hun tog venligt og tillidsfuldt imod en psy-
kolog, som hun havde forstået skulle hjæl-
pe hende med hendes to børn: ”Han	sagde	
til	mig,	at	han	ville	hjælpe	mig	med	børnene,	og	jeg	
synes	ikke,	at	der	kører	en	sag	mod	mig.	Jeg	var	helt	
ærlig	og	vidste	ikke,	hvad	det	drejede	sig	om.	Jeg	
troede,	at	han	skulle	hjælpe	mig.	Jeg	sagde:	”Vel-
kommen	til	min	lejlighed”,	og	han	fik	en	velkomst	
hos	mig,	ligesom	jeg	har	gjort	med	dig.”

Først senere gik det op for Faith, at psy-
kologen var i gang med at undersøge, om 
hun kunne have børnene hjemme (en så-
kaldt ’forældreevneundersøgelse’). Bl.a. 
på baggrund af psykologens undersøgelse 
blev børnene fjernet (larsen 2009: 73).

Hvad kan man gøre for at sikre, at barnet 
eller den unge og forældrene forstår, hvad den 
børnefaglige undersøgelse (§ 50) og lignende 
undersøgelser går ud på?

•z Forklar grundigt barnet eller den unge og 
forældrene, hvad den børnefaglige undersøgelse 
(§ 50) og eventuelle supplerende undersøgelser 
går ud på, og hvad formålet med dem er. forklar 
hvorfor forvaltningen ønsker at tale med forældrene 
og barnet/den unge, hvad de ønsker at tale om, hvor 
længe undersøgelsen forventes at vare etc. udlever 
gerne uddrag af relevant lovtekst eller andet skriftligt 
materiale, og hvis borgeren ikke læser dansk, gerne på 
borgerens modersmål. anvend tolk om nødvendigt.
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Vurdering af omsorgssvigt  

i forbindelse med forældreevneundersøgelser og lig-
nende undersøgelser og vurderinger af forældres evner 
til at varetage omsorgskompetencen for deres børn, 
kan det især i interkulturelle møder være vanskeligt at 
skelne mellem hvornår der er tale om mindre betyd-
ningsfulde forskelle i børneopdragelse og omsorg, og 
hvornår der er tale om omsorgssvigt. 

Mindre betydningsfulde forskelle i syn på god 
børneopdragelse
normer og værdier for god børneopdragelse og omsorg 
er som bekendt ikke universelle. der findes forskellige 
normer for, hvordan man er en god forælder, og hvad 
børn forventes at kunne på forskellige alderstrin; hvor 
selvstændige børnene skal være, graden af forbunden-
hed med mor og far etc. eksempelvis viser interviews 
med forældre med etnisk minoritetsbaggrund, at nogle 
forældre opfatter det som et udtryk for omsorg at 
made større børn eller på anden måde at hjælpe bør-
nene med handlinger, de fysiologisk set godt selv kan 
klare. en mor med etnisk minoritetsbaggrund beskri-
ver forholdet til og samværet med sin 14-årige søn, der 
er anbragt udenfor hjemmet, på følgende vis:

”jeg kan godt lide ham….. så giver jeg ham maden lige-
som et lille barn – ligesom en lille baby” 
(larsen 2009:74).

medarbejdere i børnefamilieenhederne har ofte fokus 
på, om forældre er ’i stand til at se barnets behov’ på 
det, de omtaler som ”naturlige løsrivelsesprocesser” 
og på, om forældre kan ’tilsidesætte egne behov til 
fordel for barnets’ (brønserud og dessau 2001:48, 
feldman og larsen 2005, larsen 2009:42-43). derfor 
kan deres fortolkning af forældre, der eksempelvis ma-
der deres store barn, være at forældrene overbeskyt-
ter barnet og ”kun kan se deres egne behov” – og altså 
har en mindre god omsorgsevne.

selv om det aldrig er så forholdsvist ubetydelige hand-
linger, der ligger til grund for en anbringelse af barnet 
udenfor hjemmet, vil det altid være relevant at under-
søge, hvilke værdier og normer forældre selv har for 
god omsorg og omsorgsevne, så man ikke fejltolker 
deres handlinger og udsagn. 

Sanktionering af børn og unge
nogle forældre (også etnisk danske) sanktionerer børn 
og unge, på måder der ikke er acceptable efter dansk 
lovgivning – som bekendt er eksempelvis anvendelsen 
af korporlig afstraffelse forbudt. men også husarrest 
over længere perioder eller andre former for straf, der 
ekskluderer barnet/den unge – eksempelvis hyppigt at 
nægte barnet/den unge muligheden for at spise sammen 
med familien, eller samvær med kammerater - kan an-
tage karakter af psykisk vold. 

Hvad kan man gøre for at finde ud af, om der 
er tale om omsorgssvigt, eller om det handler 
om mindre betydningsfulde forskelle i syn på 
børneopdragelse og omsorg for børn?

•z Spørg ind til, og undersøg nøje, hvilke nor-
mer og værdier den enkelte forælder har for 
den gode opdragelse og adfærd overfor børn, og 
hvad vedkommende forventer, at børn selv skal kunne 
på forskellige alderstrin. Hvilke handlinger og udsagn 
beskriver forældrene selv som udtryk for god omsorg 
for et barn? Hvad er ”den gode opvækst” for de pågæl-
dende forældre? Hvordan beskriver forældrene selv 
relationen til deres barn? 

•z Spørg ind til hvordan forældre sanktionerer 
deres børn/unge, når de har gjort noget forkert. 
bed om eksempler – hvad gjorde barnet/den unge, og 
hvordan reagerede forældrene? Vær opmærksom på, 
at der kan være forskel på, hvilke metoder hhv. mor og 
far anvender. tag aldrig udsagn om, at man ”i min kul-
tur gerne må slå børn” eller lignende for pålydende.
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•z Forklar hvilke normer og værdier socialar-
bejdere har for ”den gode opvækst” og for 

”godt forældreskab”, og hvad der modsat vurderes 
som mindre god omsorg eller omsorgssvigt. tag gerne 
udgangspunkt i lovgivningen. 

•z Tøv aldrig med at gribe ind, hvis du og dine 
kollegaer har indtryk af, at et barn udsættes for 
fysisk eller psykisk vold eller omsorgssvigt. er 
du i tvivl se evt. pjecen ”når du er bekymret for et 
barn – en handlevejledning for tidlig indsats” – køben-
havns kommune 2010.   
 
 
Udfyldelse af skema til børnefaglig under-
søgelse (§ 50) 

Opmærksomhedspunkter i forhold til børn/
unge med etnisk minoritetsbaggrund: 
 

 Skemaets pkt. 1. ”Stamoplysninger”, behov for 
tolk/hvilke sprog:
•z undersøg hvilke(t) sprog der tales i hjemmet: Hvor 
gode er barnet/den unge og forældrene til at tale dansk? 
Hvilke andre sprog tales – af hvem? er der behov for tolk 
og i givet fald, hvilket sprog skal der tolkes til? 

Skemaets pkt. 7 A ”Familiens forhold” 
•z familiemæssige forhold: beskriv kort familiens bag-
grund: oprindelsesland, immigrationsårsag og opholds-
tilladelsesgrundlag. Hvor længe har familien boet i  
danmark? Vær opmærksom på, at de forskellige familie-
medlemmer kan være kommet til landet på forskellige 
tidspunkter. er familien troende og i givet fald hvilken 
trosretning? betydning heraf i hverdagen for barnet/den 
unge og forældrene. 
 
 
 
 

når den børnefaglige undersøgelse (§ 50) er afsluttet, 
skal der udarbejdes en handleplan, der tager udgangs-
punkt i undersøgelsens resultater. fra d. 1/1 2011 skal 
handleplanen i forhold til de problemer, der er afdæk-
ket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold 
til barnets eller den unges trivsel og udvikling i over-
ensstemmelse med det overordnede formål med støt-
ten, jf. § 46. Herudover skal handleplanen for unge, der 
er fyldt 16 år, opstille konkrete mål for den unges over-
gang til voksenlivet (§ 140, stk.3, 2. pkt., folketinget 2010). 

besluttes det, at barnet/den unge skal anbringes uden-
for hjemmet, er det vigtigt at sikre sig, at barnet/den 
unge og forældrene forstår årsagen til anbringelsen, 

og hvad der skal til, for at barnet/den unge kan komme 
hjem igen.

Hvad kan man gøre for at sikre, at barnet/
den unge og forældrene forstår årsagen til an-
bringelsen og hvad der skal til, for at barnet/
den unge kan komme hjem igen?

•z Forklar barnet/den unge og forældrene år-
sagen til, at barnet/den unge skal anbringes, og 
hvad der skal til, for at barnet/den unge kan 
komme hjem igen. udlever gerne uddrag af relevant 
lovtekst eller andet relevant skriftligt materiale og, 
hvis borgeren ikke læser dansk, gerne på borgerens 
modersmål. anvend tolk om nødvendigt. 

hanDLepLan veD anbringeLse
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•z Husk at henvise forældre til Forældrestøtten, 
som støtter forældre hvis børn er anbragt udenfor 
hjemmet, bl.a. ved at tildele forældre en fast støtteper-
son, eller ved at give dem mulighed for at møde andre 
forældre til anbragte børn (www.foraeldrestoetten.dk 
eller tlf. 70 26 24 70).

Undersøgelse af mulighederne for netværks-
anbringelse / udpegning af støtteperson

skal barnet/den unge anbringes i plejefamilie, skal man 
altid først grundigt undersøge mulighederne for en 
anbringelse i netværket (socialministeriet 2006 Vejled-
ning nr. 3 til serviceloven pkt. 411 og 413). 

•z Afdæk altid barnets/den unges netværk 
grundigt med henblik på at undersøge, om der 
er mulighed for en anbringelse i netværket. an-
vend bestemte metoder – eksempelvis genogram eller 
netværkskort - i den grundige afdækning af barnets 
netværk (for metoder og opmærksomhedspunkter i 
forbindelse med undersøgelse og inddragelse af net-
værket, se bressendorff og larsen 2010). alternativt, 
undersøg om der er personer, der kan spille en særlig 
rolle under anbringelsen – f.eks. en person, der kan 
sørge for at barnet/den unge kommer i moske/kirke/
tempel eller andet. det vil ofte være relevant at opfor-
dre til, at vedkommende kommunikerer på barnets/
den unges modersmål.

med vedtagelsen af barnets reform, er det desuden 
per 1. januar 2011 et lovkrav at der forud for anbringel-
sen skal findes en person i barnets eller den unges fa-
milie eller netværk, der kan udpeges til at være dennes 
støtteperson under anbringelsen. kommunen kan efter 
behov dække støttepersonens udgifter til telefon, 
transport og lign. (§ 68 b, stk. 4, folketinget 2010). 

•z Undersøg barnets/den unges netværk med 
henblik på at finde en person, der kan udpeges 
til at være barnets/den unges støtteperson un-
der anbringelsen. det kan være særlig relevant at 
finde en person, der kan kommunikere på barnets/den 
unges modersmål – og gerne også på dansk.

er det ikke muligt at anbringe barnet/den unge i netvær-
ket, skal der findes en såkaldt ”generelt godkendt pleje-
familie” til barnet, det vil sige en plejefamilie, som ikke 
er godkendt til et bestemt barn. det er konsulenter fra 
Center for familiepleje (Cff), der har til opgave at 
finde en egnet plejefamilie, der matcher barnet/den 
unge. da konsulenter fra Cff normalt ikke møder bar-
net/den unge og forældrene, er det væsentligt at med-
arbejdere fra børnefamilieenheden har undersøgt bar-
nets/den unges og forældrenes ønsker til en kommen-
de plejefamilie ved dialog med barnet/den unge og for-
ældrene selv, inden sagen går videre til Center for fa-
miliepleje. 

Afdækning af minoritetsforældres ønsker til 
en kommende plejefamilie

undersøgelser har vist, at minoritetsetniske forældres 
ønsker i forbindelse med valg af plejefamilie er meget 
forskellige – nogle ønsker eksplicit etnisk danske pleje-
forældre, andre ønsker plejefamilier med samme 
sproglige, etniske eller religiøse baggrund som dem 
selv (møller og skytte 2004, larsen 2009). ifølge lar-
sen 2009 spørger medarbejdere i københavns kom-
munes børnefamilieenheder ikke altid ind til minori-
tetsetniske forældres ønsker til en kommende plejefa-
milies etniske, kulturelle, sproglige og religiøse bag-
grund – bl.a. fordi de er bange for ikke at kunne imø-
dekomme forældrenes ønsker. men dette er uheldigt, 
da manglende inddragelse kan skabe dårlige forudsæt-
ninger for det videre forløb.
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•z Spørg i hver enkelt sag ind til barnets/den 
unges og forældrenes ønsker og forventninger 
til en kommende plejefamilie, herunder til ple-
jefamiliens etniske, religiøse og kulturelle bag-
grund, samt til dens sproglige kompetencer. må-
ske kan alle ønsker ikke imødekommes, men det er 
alligevel vigtigt, at barnet/den unge og forældre oplever, 
at der lyttes til deres ønsker, og at de har indtryk af, at 
medarbejdere bestræber sig på at opfylde disse.

Valg af anbringelsessted og betydningen af 
rollemodeller

anbragte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, 
der ikke i nærmiljøet omgås velfungerende personer 
med samme etniske, kulturelle, sproglige og religiøse 
baggrund som dem selv, risikerer at få den fejlagtige 
opfattelse, at det er deres forældres kultur	og	baggrund, 
snarere end forældrenes komplekse sociale problemer, 
der er årsagen til anbringelsen (skytte 2007). skytte 
anbefaler derfor, at børn med etnisk minoritetsbag-
grund, som anbringes i etnisk danske plejefamilier, an-
bringes i miljøer, hvor der findes andre velfungerende 
personer med samme baggrund som plejebarnet, der 
kan fungere som positive rollemodeller. en undersø-
gelse fra københavns kommune (larsen 2009) viste 
desuden, at de interviewede plejebørn med etnisk mi-
noritetsbaggrund oplevede det ubehageligt at blive an-
bragt i et miljø, hvor de var ”den eneste” i skolen eller 
byen med etnisk minoritetsbaggrund.

en udfordring i arbejdet med anbragte børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund kan være, at barnet/
den unge ikke nødvendigvis selv vil ønske at omgås 
andre personer med samme baggrund som forældrene. 
måske ønsker barnet/den unge selv først og fremmest 
at blive set som ”dansk”. derfor må man altid nøje af-
veje forholdet mellem forældre og barnet/den unges 
ønsker og behov og kontinuerligt sikre sig, at afgørel-
ser og foranstaltninger er til barnets/den unges bedste. 

Hvad skal man være opmærksom på i forbin-
delse med valg af anbringelsessted til børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund?  

•z Forsøg så vidt muligt at anbringe børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund i miljøer, 
hvor der findes andre personer med etnisk mi-
noritetsbaggrund og gerne velfungerende per-
soner med samme baggrund som forældrene, 
som kan fungere som positive rollemodeller. 
det vil desuden være at foretrække, hvis der også i 
barnets/den unges skole/klasse eller by er andre børn/
unge med etnisk minoritetsbaggrund. dette kan være 
vigtigt for barnet/den unge, også selv om barnet/den 
unge måske ikke umiddelbart selv giver udtryk for det.

Udfyldelse af skema til handleplan ved 
anbringelse

Opmærksomhedspunkter i forhold til børn og 
unge med etnisk minoritetsbaggrund:
Skemaets pkt. 6. Hvilken type anbringelse er 
nødvendig for at opnå formål, mål og delmål:
Hvis barnet/den unge skal anbringes i generelt god-
kendt plejefamilie, skal barnets/den unges og forældre-
nes ønsker til den kommende plejefamilie beskrives her: 

•z undersøg om det er vigtigt for familien, at barnet/
den unge anbringes i en plejefamilie, der taler samme 
sprog som familien. alternativt kan barnet/den unge 
under anbringelsen modtage modersmålsundervisning 
eller på anden måde vedligeholde sit modersmål, ek-
sempelvis ved at der tilknyttes en støtte-kontaktper-
son med samme sproglige baggrund som forældrene, 
eller ved at barnets støtteperson fra netværket (servi-
celovens § 68 b, stk. 4. per 1. januar 2011) jævnligt taler 
med barnet/den unge på modersmålet. 
•z er familien troende, og har det en betydning for 
familien, at barnet / den unge opdrages i denne tros-
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retning? i nogle tilfælde vil det være relevant at forsøge 
at finde en plejefamilie med samme tro – i andre kan 
man undersøge om der er personer i barnets/den un-
ges netværk, der kan sørge for at barnet/den unge 
kommer i moske/kirke/templet eller andet. alternativt 
kan en plejefamilie instrueres i, hvad der skal gøres for 
at sikre, at barnet/den unge overholder vigtige regler. 

•z er der særlige ønsker til plejefamiliens etniske og 
kulturelle baggrund? 
må der være kæle - eller husdyr? 
•z er der ønsker til, hvor plejefamilien gerne skal bo? 
reflekter over vigtigheden af positive rollemodeller 
med samme baggrund som plejebarnet i plejefamiliens 
nærmiljø.

Skemaets pkt.10. ”Hvordan sikrer kommunen, 
at samvær og kontakten mellem forældre og 
barn/ den unge holdes ved lige”: 

•z For at nær kontakt mellem barnet /den 
unge og forældrene samt øvrige slægtninge og 
netværk kan vedligeholdes, kan det være nød-
vendigt, at barnet/den unge udvikler/vedligehol-
der sit modersmål. beskriv i givet fald hvordan det 
sikres, at barnet/den unge udvikler/vedligeholder mo-
dersmålet. beskriv desuden (fra 1. januar 2011) hvilken 
rolle barnets/den unges støtteperson spiller. 

Udfyldelse af visitationsskema  

når handleplan ved anbringelse er udarbejdet, skal 
medarbejderen fra børnefamilieenheden udfylde et 
såkaldt ”visitationsskema” der bl.a. beskriver ønsker til 
plejefamilien (alder, geografi, børn i familien, omfang af 
plejefamiliens erhvervsarbejde m.m.). desuden skal 
barnets/den unges statsborgerskab og sprog oplyses, 
om der skal tilbydes modersmålsundervisning samt om 
der skal tages særlige religiøse hensyn. er der tale om 
en netværksanbringelse, udfyldes et særligt visitations-
skema (skema til netværkspleje). Visitationsskemaet 
samt den børnefaglige undersøgelse (§ 50), handlepla-
nen og eventuelt andre sagsakter sendes efterfølgende 
til Center for familiepleje, som har til opgave at finde 
en plejefamilie, der kan “matche” barnet/den unge. 

Find skema til familie- og netværkspleje
gå ind på socialforvaltningens velkomstside (http:// 
kknet/sites/s/socialforvaltningen), klik på ”blanketsy-
stem” under ”værktøjer” i menuens venstre side. klik 
på ”børn og unge” under ”kategorier”. find C 10727 

”Visitationsskema til familiepleje” eller C 10728 ”Visita-
tionsskema til netværkspleje”. 

Kontakt Center for familiepleje:
Center for familiepleje
griffenfeldsgade 44 opgang 6.1.sal
2200 københavn n
www.familiepleje.kk.dk
tlf.: 33172204
www.familiepleje.kk.dk
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det siger loven 
det fremgår af servicelovens § 142, at plejefamilier for 
børn og unge skal være godkendt som generelt egnede 
af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. det 
fremgår desuden af § 142 stk. 3, at den kommunalbe-
styrelse, der godkender, ”i forbindelse med godkendel-
sen skal sørge for, at plejefamilien deltager i et kursus i 
at være plejefamilie. kurset skal som minimum have en 
varighed svarende til fire hele kursusdage” (bekendtgø-
relse nr. 941 af 01/10/2009 af lov om social service).  
med vedtagelsen af barnets reform bliver det desuden 
per 1. januar 2011 muligt at godkende plejefamilier som 
konkret egnede til bestemte børn, ligesom der opret-
tes en ny type plejefamilier, ”kommunale familieple-
jere”, som skal have øget uddannelse og supervision. 
desuden træder per 1. januar 2011 en lovændring i 
kraft, der medfører at alle plejefamilier (også net-
værksplejefamilier) skal gennemføre den fornødne ef-
teruddannelse, herunder kurser af minimum 2 hele 
kursusdage årligt, og modtager den fornødne supervi-
sion (§ 142 stk. 4, folketinget 2010).

i københavns kommune er det konsulenter fra Center 
for familiepleje, der rekrutterer, godkender og uddan-
ner plejefamilier. 

Hvilke kompetencer skal plejefamilier 
besidde, for at blive godkendt 
i Københavns Kommune?
i en skriftlig vejledning indeholdende metoder og inter-
viewguides til forundersøgelsen af potentielle plejefami-
lier i københavns kommune (bressendorff 2008) be-
skrives seks kompetencer, en familie bør besidde for at 
blive godkendt som plejefamilie. de første fem kompe-
tencer, som er inspirerede af rugo-konceptet 
(rugo står for rekruttering, uddannelse, godken-
delse og organisation og er en metode til at godkende 
og uddanne plejeforældre) omhandler følgende: famili-
ens omsorgskompetence, tilknytningsevne, evne til at 
kunne respektere barnets/den unges familie, til at kun-
ne forpligte sig til et livsvarigt engagement samt til at 
kunne samarbejde med det offentlige. den sjette kom-
petence – ”at	kunne	se	og	anerkende	barnet	som	det	indi-

3. Godkendelse og uddannelse af plejefamilier til 
børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

dette afsnit er målrettet medarbejdere, der godkender og uddanner plejefamilier til børn og unge 

med etnisk minoritetsbaggrund.

Afsnittet belyser dels, hvilke kompetencer en familie skal besidde for at være kompetent til at 

modtage et plejebarn med etnisk minoritetsbaggrund, dels udfordringer og barrierer i forbindelse 

med vurdering og godkendelse af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund. endelig beskrives 

emner, plejefamilier til børn med etnisk minoritetsbaggrund med fordel kan tilføres viden om. 

goDkenDeLse af pLejefaMiLier
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vid,	det	er,	med	den	baggrund,	det	har” er tilføjet som led 
i bestræbelserne på at styrke kvaliteten i anbringelser 
af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, men 
er gældende for samtlige familier og kan forstås som et 
krav om, at familien er rummelig i social og kulturel 
forstand. 

Krav til dansksproglige kompetencer
der stilles krav til alle generelt godkendte plejefamilier 
om, at mindst en af forældrene skal mestre dansk i 

skrift og tale på et sådant niveau, at vedkommende kan 
give og modtage kompliceret information. der stilles 
imidlertid ikke krav om, at netværksplejeforældre skal 
kunne tale dansk – forældrenes egnethed vurderes 
primært på styrken af relationen til barnet. godkendes 
en netværksplejefamilie, der ikke taler dansk, forud-
sætter godkendelsen, at der sættes ind med danskun-
dervisning til plejeforældrene og eventuelt til barnet, 
samt at der stilles tolk til rådighed til plejefamiliens 
møder med forvaltningen.  

selv om det i nogle tilfælde vil være hensigtsmæssigt at 
finde en plejefamilie, der matcher et barns eller en ungs 
etniske, sproglige, kulturelle og/eller religiøse baggrund, 
blev det i en undersøgelse fra københavns kommune 
konkluderet, at det overordnet set ikke er etnicitet, 
kultur, tro eller sproglig baggrund, der har størst be-
tydning for om en given familie kan være egnet til at 
modtage et plejebarn med etnisk minoritetsbaggrund, 
men derimod familiens menneskelige kompetencer, 
dens tilknytningsevne og dens ”rummelighed i kulturel 
forstand” (larsen 2009, se også skytte 2006 og 2007). 

Hvordan kan man undersøge, om en given 
familie er ”rummelig i kulturel forstand” og 
egnet til at modtage et plejebarn med etnisk 
minoritetsbaggrund? 

•z først og fremmest er det vigtigt, at samtlige fami-
liemedlemmer, forældre såvel som børn, er rumme-
lige og åbne overfor andre normer og værdier 
end deres egne. de skal have en anerkendende og 
respektfuld holdning til personer med anden kulturel, 
social, religiøs og etnisk baggrund. 

•z det er desuden relevant at afdække, om famili-
ens motivation er baseret på en art ”omvendt 
ulandshjælp”. en familie, der tror, at den skal ”redde” 
et minoritetsbarn fra dets familie og kulturbaggrund og 

”gøre det dansk”, er ikke egnet.  derimod er det vigtigt, 
at familien er indstillet på at kunne anerkende og re-
spektere barnets/den unges forældre og deres bag-
grund.

•z Kendskab til flere sprog vil som udgangs-
punkt altid være en kompetence. i forhold til et 
konkret barn vil det være en stor fordel, hvis en eller 
begge plejeforældre taler det anbragte barns moders-
mål. dette bør i vurderingen opveje de ulemper, der 
kan være forbundet ved, at den ene af de to forældre 
eventuelt ikke taler flydende dansk – så længe mindst 
én af forældrene mestrer dansk i skrift og tale på et 
sådant niveau, at de kan give og modtage kompliceret 
information på dansk. 
 
 
 
 

pLejefaMiLier tiL børn/unge MeD etnisk MinoritetsbaggrunD
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•z en anden kompetence kan være, at familien eller 
enkelte familiemedlemmer har studeret interkultu-
relle forhold eller på anden måde tilegnet sig 
interkulturelle kompetencer, og at familien i sit 
netværk omgås andre personer med etnisk minoritets-
baggrund.

•z det er en fordel, hvis der i familiens nærmiljø 
findes andre børn/voksne med etnisk minori-
tetsbaggrund. det er klart at foretrække, at et barn 
med etnisk minoritetsbaggrund anbringes i et miljø, 
hvor det ikke bliver ”det eneste” barn med etnisk mi-
noritetsbaggrund.  

•z det er også relevant at undersøge, om familien kan 
sætte sig ind i behovet for at finde positive rollemo-
deller i lokalsamfundet eller måske legekammerater 
med samme baggrund som barnet/den unge, samt om 
den i praksis ville være indstillet på at bakke op om 
dette.

•z samtidig skal familien være opmærksom på ikke at 
have mere fokus på barnets/den unges etniske identi-
tet, end barnet/den unge selv ønsker og være åben 
over for, at det anbragte barn kan have både mi-
noritetsetniske og etnisk danske identiteter og 
derfor undgå at fastholde barnet/den unge i entydige 
identiteter.

•z familien bør desuden kunne sætte sig ind i og tackle, 
at et plejebarn med etnisk minoritetsbaggrund vil være 
i særlig risiko for at blive udsat for mobning, diskri-
mination eller etnificering (det vil sige, at barnet/
den unge stilles til regnskab for handlinger, det intet 
selv har med at gøre, men som er udført af andre per-
soner med samme etniske eller religiøse baggrund som 
barnet/den unge – eksempelvis æresdrab eller terror-
handlinger).
 

•z det er også relevant at undersøge, om familien er 
indstillet på og vil bakke op om et eventuelt behov for, 
at barnet modtager modersmålsundervisning, 
samt om den ville være indstillet på et forældresamar-
bejde, der kræver tolk, og eventuelt selv at skulle bru-
ge tolk i hjemmet, hvis barnet ikke taler dansk ved ind-
flytning.

•z endelig er det relevant at undersøge, om familien 
ville kunne rumme et barn, der skal vokse op 
med en anden tro. Ville familien kunne rumme et 
barn, der f.eks. ikke må spise svinekød, eller hvor der 
er særlige krav til barnets påklædning? Hvor går famili-
ens grænser for, hvilke særlige hensyn og behov den vil 
imødekomme?

i den samlede vurdering må familiens kompetencer 
opvejes mod hinanden. nogle egenskaber kan være en 
kompetence i forhold til et bestemt barn – f.eks. vil 
det at være en praktiserende religiøs familie som re-
gel være en fordel i forhold til et barn med samme tro, 
mens det ofte vil være en ulempe i forhold til et barn, 
der ikke har den samme trosretning (bressendorff 
2008:9). tilsvarende kan en bestemt etnisk bag-
grund være en kompetence i forhold til ét barn og en 
ulempe i forhold til et andet. 
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selv om der i Center for familiepleje ikke stilles andre 
krav til familier med etnisk minoritetsbaggrund end til 
familier med etnisk majoritetsbaggrund, har praksiser-
faring vist, at en række forhold kan komplicere vurde-
ringen af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund 
(larsen 2009). disse barrierer og udfordringer knytter 
sig bl.a. til følgende forhold:

•	 risiko for et for stort fokus på plejeforældrenes 
 kultur og baggrund
•	 forforståelser og forventninger om forskelle
•	 indlevelse og identifikation 
•	 uklare forventninger til, hvad en forundersøgelse 
 er for en type situation
•	 udfordringer ved at blive en ”offentlig” familie

det er vigtigt at understrege, at de forskellige problem-
stillinger ikke udelukkende er relevante i forhold til 
vurdering af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund. 
nogle forhold vil også være relevante i forhold til pleje-
familier med majoritetsdansk baggrund, der eksempelvis 
har en anden social baggrund og/eller væsentligt ander-
ledes normer og værdier end konsulenten. nedenfor 
gennemgås de forskellige forhold, og der kommes med 
forslag til, hvordan udfordringerne kan tackles.

Risiko for et for stort fokus på plejefamili-
ens kultur og baggrund

en af de væsentligste udfordringer i forbindelse med 
vurdering og godkendelse af plejefamilier med etnisk 
minoritetsbaggrund er risikoen for et overdrevent stort 
fokus på familiernes etniske, sproglige, kulturelle og reli-
giøse baggrund. det forhold afspejles bl.a. i at vi i vores 
hverdag som medarbejdere i socialforvaltningen ofte 
konfronteres med kollegaer og ledere, der tager udgangs-
punkt i et forældet kulturbegreb (se afsnit om kulturs 
betydning i mødet): 

”Det	er	deres	kultur,	den	bærer	de	jo	på” udbrød en sags-
behandler eksempelvis som forklaring på, at samarbej-
det med en plejefamilie med mellemøstlig baggrund var 
vanskeligt. og sagsbehandleren stod bestemt ikke alene 
med sin opfattelse af, at det udelukkende var plejefamiliens	
baggrund, som var årsag til problemet.

forholdet afspejles også i, at der kan være tendens blandt 
medarbejdere til at omtale plejefamilier med etnisk mi-
noritetsbaggrund som ”tyrkiske” eller ”somaliske” pleje-
familier, og i forventninger om, at de skal agere som en 
slags ”kulturbevarere” overfor de plejebørn, der anbrin-
ges hos dem; med andre ord, at de skal sørge for, at 
børnene ikke ”mister” eller ”glemmer” deres kultur, sprog 
og baggrund. dette er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, 
da der ikke findes en entydig tyrkisk eller somalisk kul-
tur, og da børnene jo også vil opleve sig som ”danske”.

vurDering og goDkenDeLse af pLejefaMiLier MeD etnisk MinoritetsbaggrunD



36

Hvad kan man gøre for at undgå et for stort 
fokus på plejefamiliens kultur og baggrund?

•z Husk at plejefamilier med etnisk minoritets-
baggrund først og fremmest er plejefamilier, og 
dernæst, i anden række, har de en etnisk mino-
ritetsbaggrund. fokuser derfor på deres kompeten-
cer snarere end på deres etnicitet og baggrund.

•z Vær opmærksom på at plejefamilier uanset 
baggrund skal være åbne overfor, at et pleje-
barn med etnisk minoritetsbaggrund kan have 
flere forskellige, overlappende identiteter, og 
måske ikke ønsker at blive fastholdt i en enty-
dig minoritetsidentitet.

Forforståelser og forventninger om forskelle

et andet forhold af relevans for vurderingen af plejefa-
milier med etnisk minoritetsbaggrund vedrører forfor-
ståelser og forventninger om forskelle. allerede inden 
et forundersøgelsesbesøg hos en familie vil man ofte 
have nogle forventninger til, hvordan familiens forskel-
lige medlemmer vil tænke og handle på baggrund af 
den viden, man har om deres køn, alder, sociale, etni-
ske og kulturelle baggrund, religiøse tilhørsforhold 
m.m. 

nedenstående kan illustrere betydningen af forforstå-
elser og forventninger om forskelle i forbindelse med 
vurderingen af plejefamiliers egnethed:

Betydningen af forforståelser og forvent-
ninger om forskelle i vurderingen af pleje-
familiers egnethed

i en majoritetsdansk familie er to familiepleje-
konsulenter, nanna og annegrethe, på forun-
dersøgelsesbesøg for at vurdere, om familien 
kan godkendes som plejefamilie. nanna og an-
negrethe har et langt interview med forældrene, 
og mens konsulenterne er tilstede kommer fa-
miliens to børn hjem fra skole. da børnene 
kommer ind ad døren, er det kun faren og ikke 
moren, der gå hen og giver børnene et knus. 

annegrethe fortæller efterfølgende, at hun fandt 
det meget mærkeligt, at moren ikke gav sine 
børn et knus, og at det bekymrede hende, fordi 
hun så det som et tegn på en eventuelt mang-
lende eller svag omsorgsevne. nanna indskød, 
at det måske kunne hænge sammen med, at de 
var der, og at moren derfor opførte sig lidt aka-
vet? og at det vel også var noget, de ville se i 
nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund? 
annegrethe svarede: ”Ja,	der	forventer	jeg	det	
nærmest.	Men	når	det	sker	i	danske	familier,	bliver	
jeg	urolig”. 

episoden giver indtryk af, at en persons etniske bag-
grund kan have betydning for, hvordan man vurderer 
en given handling eller et givent udsagn. mens det trak 
ned i vurderingen af den majoritetsdanske mor, at hun 
ikke havde fysisk kontakt med sine børn, fortæller an-
negrethe, at hun modsat ikke ville forvente, at en mor 
med etnisk minoritetsbaggrund ville give sine børn et 
knus, mens konsulenterne var til stede. annegrethe 
forventede	altså, at der ville være forskelle på, hvordan 
en majoritetsdansk og en minoritetsetnisk mor ville 
vise omsorg. 
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som konsulent er det ikke irrelevant at være opmærk-
som på, at normer for, hvad der kendetegner omsorgs-
fuld adfærd overfor børn, ikke er universelle, og at 
forældre kan have forskellige måder at vise omsorg 
over for deres børn på, ligesom det kan påvirke folk 
forskelligt at have personer fra kommunen på besøg i 
hjemmet. men det er naturligvis uhensigtsmæssigt, hvis 
man tror, at man kan vurdere folks adfærd alene på 
baggrund af viden om deres etnicitet og baggrund. det 
væsentlige er derfor at spørge ind til hver enkelt foræl-
ders normer og værdier for at undersøge, hvad der 
bunder i ens egne forforståelser om familien, og hvad 
der reelt kendetegner den pågældende families om-
sorgskompetence: 

•z Spørg ind til hvilke normer og værdier den 
enkelte plejeforælder har for den gode opdra-
gelse og adfærd overfor børn, og observer hvor-
dan de agerer. Hvilke handlinger og udsagn beskriver 
plejeforældrene selv som udtryk for god omsorg over-
for et barn? Hvad er ”den gode opvækst” og ”god op-
dragelse” for de pågældende plejeforældre? Hvordan 
mener plejeforældrene man kan se, om en given per-
son er en god og omsorgsfuld forælder? Hvordan sank-
tionerer og afstraffer plejeforældrene deres egne 
børn? Hvordan forestiller de sig at et eventuelt pleje-
barn skal straffes, hvis det gør noget forkert?

indlevelse og identifikation 

et tredje forhold, som kan volde problemer i vurderin-
gen af plejefamilier med anden etnisk eller social bag-
grund end konsulenten, omhandler muligheden for ind-
levelse og identifikation. 

umiddelbar identifikation i form af genkendelse af livs-
form, problemforståelse, ønsker og præferencer frem-
mer indlevelse – en barriere for indlevelse kan deri-
mod være, at nogle former for familieliv er sværere at 
se for sig end andre (feldman og larsen 2005:18-19).  
mennesker er derfor generelt tilbøjelige til at vurdere 
en handling eller et udsagn hos en person, de umiddel-
bart kan identificere sig med, mere positivt end tilsva-
rende handlinger eller udsagn hos personer, de har 
sværere ved at identificere sig med (katzelnelson 
2003). 
 
det betyder, at en positiv fornemmelse i interviewet 
– den såkaldte intuition eller ”mavefornemmelse” – me-
get vel kan handle om, at man kan identificere sig med 
den pågældende person; tilsvarende, at en negativ for-
nemmelse i interviewet kan skyldes, at man ikke umid-
delbart kan identificere sig med personen. 

når en konsulent skal forundersøge en familie, hvis 
livsform, normer og værdier er langt fra hendes egne 

– som det f.eks. vil være tilfældet i nogle familier med 
etnisk minoritetsbaggrund eller i familier med en an-
den social baggrund end konsulenten – kan hun derfor 
opleve dels at blive mindre positivt stemt, og dels at 
det bliver vanskeligere end normalt at vurdere famili-
ens egnethed. nedenstående eksempel kan illustrere 
denne problematik:



eksempel på at indlevelse og identifikation 
kan have vanskelige vilkår i vurderingen af fami-
lier med anden etnisk baggrund end familiepleje-
konsulenten

en familieplejekonsulent er på forundersøgel-
sesbesøg hos en familie med oprindelse i et 
nordafrikansk land. Familien tilhører en kristen 
menighed og udgør en forfulgt minoritet i deres 
muslimske oprindelsesland. Konsulenten spør-
ger ind til familiens tro og praksis, samt om fa-
milien eventuelt kunne forestille sig at få et 
muslimsk plejebarn. Forældrene viser sig at 
være meget tolerant over for personer med an-
dre trosretninger, også muslimer, som familien 
er vant til at omgås i det daglige. Forældrene 
giver desuden udtryk for at være indstillet på, 
at de, hvis de får et barn med en anden trosret-
ning end deres egen, ville indrette sig, så barnet 
ikke behøvede at gå med i kirke. 

da det på et tidspunkt kommer frem, at foræl-
drene ikke ville være positivt stemte, hvis deres 
egen datter skulle ønske at gifte sig med en 
muslim, bliver konsulenten imidlertid i tvivl om 
familiens egnethed og bruger megen tid på at 
spørge ind til dette emne. 

Selv om den pågældende familie ikke forestil-
lede sig at skulle have indflydelse på et pleje-
barns eventuelle valg af kærester eller ægtefæl-
le, kom deres holdninger til datterens valg af 
ægtefælle til at fylde meget i forundersøgelsen. 
Resultatet blev, at konsulenten blev bestyrket i, 
at familien var kulturelt meget forskellig og hun 
havde derfor svært ved at identificere sig med 
familien. efter forundersøgelsesbesøget forkla-
rede hun, at hun oplevede, at hun og familien 
hele tiden gik skævt af hinanden. Hun var me-
get i tvivl om, hvorvidt hun kunne godkende 
familien, som hun ellers mente på alle områder 
besad de efterspurgte kompetencer. 

samtalen med den pågældende familie kom i 
dette forundersøgelsesbesøg til at handle om 
noget helt andet, end den normalt ville gøre 
– nemlig om forældrenes holdninger til deres 
ældste datters fremtidige valg af ægtefælle. i 
en majoritetsdansk familie ville man næppe 
tilsvarende have talt om forældrenes præfe-
rencer i forhold til deres børns valg af ægte-
fæller, eller hvordan de ville have det, hvis 
deres datter ønskede at blive gift med en 
muslim. 

Hvad kan man gøre for at forhindre, 
at familier man ikke umiddelbart kan 
identificere sig med, stilles ringere i 
forhold til at opnå en godkendelse end 
andre familier?

•z Vær bevidst om tendensen til at 
vurdere handlinger og udsagn hos per-
soner, du ikke umiddelbart kan identifi-
cere dig med, mindre positivt end til-
svarende handlinger og udsagn hos 
personer, du har nemmere ved at iden-
tificere dig med. du kan ikke gå ud fra, at 
du altid blindt vil kunne stole på din intuition 
og ”mavefornemmelse”.

•z Sørg for at bevare fokus på det cen-
trale i vurderingen, nemlig familiens om-
sorgskompetence, tilknytningsevne, rumme-
lighed, samarbejdsevner mm. undlad at bru-
ge tid på at spørge ind til emner, der ikke er 
relevante for om familien kan godkendes.

38
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Uklare forventninger til, hvad en forunder-
søgelse er for en type situation 

et fjerde forhold, der kan give anledning til misforståel-
ser og fejlfortolkninger, handler om, hvad en forunder-
søgelse er for en type situation. især i interkulturelle 
møder er der risiko for, at forskellige opfattelser af 
situationen kan skabe misforståelser – men også etnisk 
danske familier, der ikke har erfaring som plejefamilie, 
og som ikke er bekendte med, hvad et forundersøgel-
sesbesøg går ud på, kan have svært ved at finde ud af, 
hvordan de skal agere. nedenfor fortæller en konsu-
lent om to familier, som i forbindelse med et forunder-
søgelsesbesøg opførte sig “helt forkert”:

”Jeg	besøgte	f.eks.	engang	en	familie,	der	rendte	rundt	og	
lavede	alt	muligt	andet.	Familien	lagde	ikke	op	til	at	sætte	
sig	ned.	De	spurgte	endda,	om	jeg	ville	spise	med!	Det	var	
helt	akavet.	Jeg	tænkte	hmm.	De	havde	fået	den	opfattelse,	
at	de	skulle	være	så	naturlige.	Som	en	anden	familie,	hvor	
han	lå	i	sofaen,	og	hun	sad	og	strikkede.	Jeg	synes,	det	er	
underlige	signaler	at	sende.”	(larsen 2009:147).

de to familier, som konsulenten ovenfor omtaler, hav-
de begge etnisk dansk baggrund, og havde muligvis helt 
andre forventninger, til hvad en forundersøgelse er for 
en type situation, end konsulenten. familierne havde 
måske overvejet, hvordan de bedst signalerede, at de 
var en god familie. skulle de bestræbe sig på at opføre 
sig så naturligt som muligt, eller skulle de opføre sig, 
som om det var en slags jobsamtale? 

Hvad kan man gøre for at sikre, at familien 
forstår, hvad forundersøgelsen er for situation?

•z Sørg for forud for forundersøgelsesbesøget, 
tydeligt at forklare, hvad en forundersøgelse er 
for en type situation, nemlig at det er en slags job-
samtale med fokus på familiens omsorgskompetencer. 
Hvilke spørgsmål vil man stille, og hvorfor? Hvor længe 

skal interviewet vare, hvem skal deltage, hvor mange 
besøg? gør gerne opmærksom på, at der kan blive 
stillet nærgående spørgsmål (eksempelvis: “Fortæl	om	
en	krise,	du	har	oplevet	i	dit	liv.	Hvordan	tacklede	du	
den?”). send gerne skriftlig information forud for besø-
get, der beskriver rammerne for forundersøgelsen, og 
det forventede indhold.

Udfordringer ved at blive en ”offentlig” familie

endelig er en sidste udfordring at sikre sig, at familien 
er orienteret om og har forstået, hvad samarbejdet 
med kommunen vil indebære, hvis den påtager sig at 
have et barn i aflastning eller døgnpleje. dette gælder 
naturligvis også for etnisk danske familier. nogle perso-
ner med etnisk minoritetsbaggrund har imidlertid et 
særligt ambivalent forhold til myndighederne. det kan 
dreje sig om personer, der har negative erfaringer med 
myndigheder fra deres oprindelsesland. eller om per-
soner, der er eller har været helt eller delvist afhæn-
gige af offentlig forsørgelse, med alt hvad dette indebæ-
rer af offentlig kontrol. derfor er det vigtigt, at fami-
lien ved, hvad den går ind til, inden den påtager sig at 
have et barn i aflastning eller døgnpleje. 

Hvad kan man gøre for at sikre, at familien 
er orienteret om og har forstået, hvad det vil 
sige at blive en ”offentlig” familie?

•z Sørg for klart og tydeligt at forklare, hvad 
samarbejdet med kommunen vil indebære i 
form af obligatoriske kurser, tilsynsbesøg, supervision, 
løbende dialog med forvaltningen m.m. 
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at være plejefamilie for et barn med etnisk minoritets-
baggrund kræver viden og løbende opkvalificering. 
derfor bør plejefamilier, der har børn og unge med 
etnisk minoritetsbaggrund i pleje, tilbydes kurser og 
temadage, samt løbende ydes kompetent støtte og 
rådgivning. 

nedenfor er forslag til emner, der med fordel kan un-
dervises i: 

•z Hvad betyder det for et barn med etnisk minori-
 tetsbaggrund at vokse op i en plejefamilie med en 
 anden etnisk baggrund end barnets – bl.a. med 
 fokus på problemstillinger i forhold til tilegnelse/
 vedligeholdelse af modersmål og tro.? 

•z Hvad kan man som plejefamilie gøre, hvis pleje-
 barnet bliver diskrimineret, mobbet eller udsat for
 etnificering? og hvordan kan man bedst muligt 
 støtte plejebarnet i at udvikle en positiv selvforståelse? 
•z Hvorfor er det vigtigt at have en positiv og aner-
 kendende omtale af personer, som barnet identifi-
 cerer sig med? og hvorfor kan det i nogle situationer 
 være en god idé at forsøge at finde positive rolle-
 modeller til barnet? 
•z Hvorfor er det vigtigt ikke at have mere fokus på 
 barnets etniske baggrund, end barnet selv ønsker?

opkvaLificering af pLejefaMiLier tiL børn MeD etnisk MinoritetsbaggrunD
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det siger loven
når plejebarnet er flyttet ind, er det den anbringende 
kommunes pligt at føre løbende tilsyn med barnet og 
således sikre, at barnet lever under ordentlige forhold 
og får den hjælp og støtte, det har behov for.  man 
skelner mellem to former for tilsyn: ”det specifikke 
tilsyn” (i serviceloven kaldet ”det personrettede til-
syn”), som er anbringende kommunes forpligtelse, og 

”det generelle tilsyn” (i serviceloven kaldet ”det gene-
relle driftsorienterede tilsyn”), som er stedlig kommu-
nes (altså den kommune, hvor plejefamilien bor og har 
deres plejetilladelse fra) ansvar, hvis plejefamilien er 
generelt godkendt. i forbindelse med tilsynsbesøget er 
det centrale plejebarnets trivsel og udvikling i plejefa-
milien. da tilsynsbesøget netop er tænkt som en sik-
ring af, at anbringelsen lever op til handleplanens mål-
sætninger, er det de samme seks forhold, der også er 
omdrejningspunkter for den børnefaglige undersøgelse 
(§ 50) og handleplan, som er i fokus, nemlig: barnets 
udvikling og adfærd, familie-, skole- og sundhedsfor-
hold, samt fritidsforhold og venskaber. 

det specifikke (eller personrettede) tilsyn er baseret 
dels på samtale	med	plejefamilien	i dens hjem; barnets 
trivsel både i og uden for plejefamilien er i centrum. 
derudover skal kommunen tale med plejebarnet	selv. af 
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres 
familier fremgår, at samtalen med barnet som udgangs-
punkt skal foregå uden, at der er voksne fra anbringel-
sesstedet til stede, med mindre hensynet til barnet 
eller den unge eller særlige forhold taler imod det (so-
cialministeriet 2006:pkt. 82). i forlængelse af aftalen 
om barnets reform vil der fra januar 2011 blive stillet 
krav om mindst to årlige besøg, hvor der tales med 
barnet – så vidt muligt uden plejefamiliens tilstedevæ-
relse (jævnfør § 70 stk.2, folketinget 2010). 

for metoder og guidelines i forbindelse med gennem-
førsel af det specifikke tilsyn, se bressendorff under 
udgivelse, ”Vejledning i det specifikke tilsyn med an-
bragte børn i plejefamilier i københavns kommune”.

4. Når plejebarnet er flyttet ind

dette afsnit er målrettet medarbejdere, der fører det specifikke tilsyn med anbragte børn og unge, 

og medarbejdere, der rådgiver, vejleder og superviserer plejefamilier. 

Her opsummeres en række forhold og emner, man med fordel kan være opmærksom på, når ple-

jebarnet eller den unge har etnisk minoritetsbaggrund. Opmærksomhedspunkterne tager dels 

udgangspunkt i børnekonventionen, dels i nyeste teori og forskning om hvordan man bedst muligt 

kan støtte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der vokser op i plejefamilier i danmark.

tiLsyn MeD pLejebarnet og råD, vejLeDning og supervision af pLejefaMiLier
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Har det anbragte barn etnisk minoritetsbaggrund, er 
der en række særlige forhold, man med fordel kan være 
opmærksom på. nedenfor er listet nogle forslag til 
opmærksomhedspunkter og emner, som kan anvendes 
i forbindelse med tilsynsbesøg i familier, der har et ple-
jebarn med etnisk minoritetsbaggrund, eller i forbin-
delse med at der ydes råd, vejledning og supervision af 
plejefamilier. det er dog vigtigt at understrege, at 
spørgsmålene skal tilpasses den konkrete situation og 
det specifikke barn. nogle børn og unge ønsker ikke, 
at der skal være for meget fokus på deres forældres 
etniske, kulturelle, sproglige og religiøse baggrund, og 
er dette tilfældet, skal man nøje overveje, hvilke spørgs-
mål man stiller og hvordan.

Plejebarnets identitet og baggrund

•z Mind plejefamilien om, at børn/unge med 
etnisk minoritetsbaggrund først og fremmest 
er børn/unge – og at deres ønsker og behov på 
en lang række områder ikke adskiller sig fra an-
dre anbragte børn/unges. det vil være forskelligt 
fra det ene barn/den ene ung til det andet/den anden, 
hvor meget den minoritetsetniske baggrund fylder. for 
nogle fylder den meget, og de ønsker måske at blive 
anerkendt og respekteret for det. for andre fylder den 
mindre, og de ønsker måske først og fremmest at blive 
set som ”danske”. plejefamilien skal derfor kunne rum-
me, at plejebarnet kan have flertydige identiteter, og 
ikke fastholde barnet/den unge i entydige identiteter. 
det gælder også for plejefamilier med etnisk minori-
tetsbaggrund – det er ikke deres rolle at fungere som 

”kulturbevarere” overfor barnet/den unge.

•z Tal med plejefamilien om, at den skal undgå 
at sætte etnicitet på normer, værdier og livs-
stile – det er eksempelvis ikke en ”dansk” værdi at stå 
op om morgenen eller at sidde pænt ved bordet. man-
ge børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund vil 
opleve det ubehageligt, belærende og ekskluderende at 
få at vide, ”hvordan vi gør i danmark” – de føler sig jo 
ofte også selv som ”danske”.

•z de fleste børn og unge med etnisk minori-
tetsbaggrund vil være sensible i forhold til ned-
sættende bemærkninger om indvandrere eller 
andre personer, som de identificerer sig med. 
mind derfor plejeforældrene om, at de skal være op-
mærksomme på plejebarnets sensibilitet, og huske, at 
hvis de kritiserer andre personer med etnisk minori-
tetsbaggrund, er det sandsynligt, at barnet/den unge 
selv vil føle sig kritiseret.

•z nogle anbragte børn/unge vil spekulere over, 
om det er ”deres kultur”, der er årsagen til, at 
de er anbragt. altså, at det er, fordi min mor kom-
mer fra somalia, at hun ikke har kunnet tage sig af mig. 
tal derfor med plejefamilien om, at den skal hjælpe 
barnet/den unge til at se og forstå, at det ikke er foræl-
drenes nationale oprindelse, deres ”kultur” eller reli-
gion, der er årsag til anbringelsen. men derimod at det 
skyldes at barnets/den unges mor er psykisk syg, har 
et alkoholmisbrug etc. når etnisk danske børn og unge 
anbringes uden for hjemmet, forstår vi heller ikke årsa-
gen som kulturel – men tager derimod udgangspunkt i 
de specifikke forældres konkrete situation og baggrund.
 

opMærksoMheDspunkter når pLejebarnet har etnisk MinoritetsbaggrunD
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•z det kan i nogle tilfælde være en god idé at 
undersøge, om der i nærmiljøet findes velfunge-
rende personer med samme baggrund som bar-
net, som kan fungere som positive rollemodel-
ler. men gør samtidig plejefamilien opmærksom på, at 
den skal være forsigtig med bevidst at forsøge at frem-
me kontakter til andre børn/unge med etnisk minori-
tetsbaggrund – man risikerer, at et barn eller en ung, 
der måske først og fremmes føler sig ”dansk” derved 
føler sig stemplet som ”anderledes” og ”etnisk”. 

•z Plejefamilien skal være særligt opmærksom 
på og kunne tackle situationer, hvor plejebarnet 
udsættes for mobning, diskrimination, eller et-
nificering (det vil sige, at det stilles til regnskab for 
handlinger, som det intet selv har med at gøre, men 
som er udført af andre med samme etniske eller reli-
giøse baggrund som barnet – eksempelvis æresdrab 
eller terrorhandlinger). tal med plejeforældrene om, 
hvordan de kan mærke det på barnet, hvis det har pro-
blemer i skolen, og hvordan de kan tackle den type 
situationer. mind dem om, at det ofte vil være en god 
idé at involvere skolen, hvis problemerne har karakter 
af mobning eller diskrimination. 

•z Mind plejefamilien om, at den bedste kilde 
til viden om barnet/den unge og dets baggrund 
som regel vil være barnet/den unge selv eller 
forældrene. opfordr derfor plejefamilien til så vidt 
muligt at få viden om barnet/den unge fra barnet/den 
unge selv eller fra forældrene. gør plejefamilien op-
mærksom på, at forældres udsagn, om at ”sådan gør vi 
i vores kultur”, ikke kan tages for pålydende, men sna-
rere skal ses som udtryk for de pågældende forældres 
individuelle udlægning af deres specifikke kultur og bag-
grund. plejefamilien ville heller ikke selv kunne repræ-
sentere samtlige danskere.  
 
 

Vedligeholdelse af barnets/den unges  
modersmål og kontakt med familien

•z Plejefamilien vil måske skulle støtte barnet i 
at udvikle eller vedligeholde dets modersmål. 
tal med plejefamilien om, hvad der kan gøres for at 
sikre, at barnet udvikler/ikke med tiden mister evnen 
til at kunne tale forældrenes sprog. ofte vil det være 
en god idé at opfordre forældre, bedsteforældre og 
andre slægtninge til at tale deres modersmål med bar-
net/den unge ved samvær – også selv om det kan be-
tyde, at plejefamilien ikke forstår, hvad der bliver sagt. 

•z Plejefamilien vil måske skulle hjælpe barnet/
den unge med at vedligeholde kontakten med, 
eller opsøge, forældre, søskende og andre slægt-
ninge i danmark og i udlandet. alle anbragte børn 
og unge har brug for at kende deres baggrund, og for 
positive rollemodeller, helst fra familien eller slægten.

Vedligeholdelse af barnets/den unges 
eventuelle tro

•z Plejefamilien vil måske skulle hjælpe barnet/
den unge til at vedligeholde sin tro. Har plejebar-
net/den unge en anden tro end plejefamilien, kan pleje-
familien hjælpe barnet f.eks. ved at sætte sig ind i cen-
trale værdier i denne trosretning. men den skal også 
kunne rumme et plejebarn, der måske tager afstand fra 
forældrenes tro, og kunne navigere i dette vanskelige 
felt. i en sådan situation vil det være vigtigt at lytte til 
barnet og finde ud af, hvordan man på den ene side 
kan respektere forældrenes ønsker og samtidig støtte 
barnet. f.eks. kan plejefamilien eller forvaltningen tale 
med forældrene om barnets dilemma og aftale, hvor-
når det er særlig vigtigt, at barnet gør bestemte ting, 
og hvornår der eventuelt kan afviges fra disse regler.
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•z Har forældrene stillet krav og forholdsregler 
i forbindelse med barnets/den unges anbringel-
se i en plejefamilie, der har en anden tro end 
forældrene, f.eks. krav til barnets/den unges 
kost, påklædning, adfærd? overholder plejefami-
lien forældrenes ønsker? og accepterer plejebarnet i 
givet fald de forskellige forholdsregler, eller giver det 
anledning til konflikter? er der f.eks. tale om forældre, 
der ønsker, at deres døtre skal gå med tørklæde, eller 
at deres børn regelmæssigt skal gå i kirke/tempel/mo-
ske mod barnets ønske, kan en løsning f.eks. være at 
tale med forældrene, om hvad der er barnets behov og 
ønsker, samt at aftale situationer hvor det er særligt 
vigtigt, at barnet eksempelvis har tørklæde på, går i 
kirke etc. 

•z i konfirmationsalderen kan det give proble-
mer for nogle anbragte unge med etnisk mino-
ritetsbaggrund, at de ønsker at blive konfirme-
ret på linje med andre i klassen, hvilket kan 
være i modstrid med forældrenes ønske. mind 
plejefamilien om, at børn under 18 år ikke frit kan væl-
ge, om de ønsker at blive konfirmeret. forældrene skal 
være orienterede og have givet tilsagn. en fleksibel løs-
ning kan være, at plejefamilien tilbyder den unge en 
fest, og forklarer den unge, at han/hun må vente med 
at tage stilling til han/hun er blevet myndig.
 
 
 
 
 
 

Plejefamiliens samarbejde med barnets/den 
unges forældre

•z Mind plejefamilien om, at konflikter i sam-
arbejdet med forældrene ikke nødvendigvis 
handler om forældrenes ”kultur” og baggrund. 
ligesom det er tilfældet i samarbejdet med etnisk dan-
ske forældre, kan en række forhold vanskeliggøre sam-
arbejdet.  

•z Samarbejdet med barnets/den unges foræl-
dre og andre slægtninge kan blive vanskelig-
gjort på grund af sprogbarrierer. mind plejefami-
lien om, at den kan bede forvaltningen stille tolk til 
rådighed, når det er nødvendigt, for at plejefamilien, 
barnet og forældrene kan forstå hinanden.

•z i nogle tilfælde har forældrene måske ekspli-
cit ønsket en plejefamilie med samme religiøse, 
kulturelle, sproglige og eller etniske baggrund 
som dem selv – eller haft ønsker om at barnet/
den unge blev anbragt i netværket. er disse øn-
sker ikke blevet imødekommet, kan dette give anled-
ning til konflikter i samarbejdet mellem plejefamilien og 
forældrene. tal derfor med plejefamilien, om hvilke 
ønsker forældrene har haft, og hvordan de kan tackle 
det, hvis ønskerne ikke er blevet imødekommet – f.eks. 
ved at sørge for at barnet/den unge regelmæssigt om-
gås personer med samme baggrund som forældrene, 
eller ved at gøre en særlig indsats for at sikre, at bar-
net vedligeholder kontakten med slægt og netværk. 
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